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“ρχιεὺς,, αἰδήπιῶν « 

ΘΕΟΣ ΞΕΝΘΟΦΟΩΛΜΝΤΟΣ, 

»- 
-» Ξ ἤ »-»- ; “Ξενοφῶν Γρύλλου μὲν ἣν εἷός, “ϑηναῖος. ᾿ ὧν δήμων 

᾿ ὲ ἡὲ χαὶ εὑε εἰδέστατος κων ὁπερβολέν. 
τούτῳ ἐν σεενιυπι φάσιν ὁπαντῆσαν τα “Σωχράτην δια- 
τεῖναι τὴν. βαχτὴς οαν καὶ κωλύειν παριέναι πυνϑανό- 
μένον ποῖ πιπράσχοιτο τῶν προςφερομένων ἕχαστον “ 
ἀποχριναμένου δὲ πάλιν πυϑέσϑαι Ποὺ δὲ καλοὶ κάγα- 
ϑοὶ γίνονται ἄνθρωποι; ἀπορήσαντος δὲ Ἕπου ΑΦΨΕν, 
φάναι, καὶ μάνϑανε. καὶ τοὐντεῦθεν ἀκροατὴς Σωχρά- 
τους ἣν. χαὶ “πρῶτος ὑποσημιειωσάμεν ος τὰ λεγόμενα. εἰς 
ἀνϑρώπους ἤγαγεν ᾿Ἰπομινημονεύπαται ἐπιγράψας. ἀλλὰ 
καὶ ἱστυρίαν φιλοσόφων ποῶτος ἔγραψε. καὶ αὐτόν φη- 
σιν» ᾿Ἡρίστιππος ἐν τετάρτῳ περὶ “χα αιᾶς τρυφῆς ἐρα- 
σϑῆναι Κλεινίου, πρὸς ὃν χαὶ ταῦτα εἰπεῖν ᾿ Νῦν γὰρ ἐγὼ 
Κλεινίαν ἥδιον μὲν ϑεῶμαι ἢ τἄλλα πάντα ἐν ἘΡΣῈ σῇ 
ποις καλά, τυ, φλὸς δὲ τῶν ἄλλων πάντων δεξαίμην ἂν 
ἢ Κλεινίου ἑγὸς ὄντος γενέσϑαι, ἄχϑομαι δὲ καὶ νυχτὲ 
καὶ ὕπνῳ ὅτι ἐχεῖγνον οὐχ ὁριῦ, ἡμέρᾳ δὲ καὶ ἡλίῳ τὴν 
μεγίστην χάριεν οἶδα ὅτι τοι Κλεινίαν ἄν ἀφαίνουσι. Κύ- 
θῳ δὲ φίλος ἐγένετο τοῦτον τὸν τρύπον. ἦν αὐτῷ συν- 
ἤϑης Ποόξενος ὄνομα, γένος Βοιώτιος, μαϑητὴς μὲν 
Γοργίου τοῦ “Τεοντίνου, φίλος δὲ Κύρῳ. οὗτος ἐν Σάρ- 
ὅδεσι διατρίϑων παρὰ τῷ Κύρῳ ἔπεμεψε ἐγ. εἷς ᾿Ιϑήνας 
ἐπιστολὴ ἣν Ξενοφῶντι καλῶν αὐτόν, ἵνα γένηται Κύ ρῳ 
φίλος. ὃ δὲ τὴν ἐπιστολὴν δεῤμν νεῖ “Σωκράτει καὶ σύμι-- 
βουλον ἠρεῖτο. χαὶ ὃς ἀπέστειλε ἐν αὐτὸν εἴς “Ἰελφοὺς 
χϑησόμενον τιῦ ϑεῷ. πείϑεται Ξενοφῶν, ἥκει παρὰ τὸν 
ϑεόν; πυνϑάνεται οὐχὶ εἰ χρὴ ἀπιέναι πρὸς Κῦρον ἀλλ᾽ 

ὕπως" ἐφ᾽ ᾧ καὶ “Σωχράτης αὐτὸν ἠτιᾶτο μέν, συγεβού- 
λευσε δὲ ἐξελϑεῖν. χαὶ ὃς γίνεται παρὰ Κύρῳ, καὶ 

᾿ Ε 



Ι ΒΙΟΣ ΞΈΝΟΦΩΝΤΟΣ. 

τοῦ Προξένου φίλος οὐχ ἧττον ἦν αὐτῷ. τὰ “μὲν οὖν 

ἀλλα τὰ χατὰ τὴν ἀνάβασιν γενόμενα χαὶ τὴν κάϑο-" 
δον ἱχανῶς αὐτὸς ἡμῖν διηγεῖται. ἐχϑρῶς δὲ διέκειτ 
πρὸς Ἀϊένωνα τὸν Φαρσάλ [ΟΡ περὶ τὸν χθόνον τῆς ἀνα- 
βάσεως τὸν ἕεναγόν, ὅτε καὶ λοιδορῶν αὐτόν φησιν 
αὑτοῦ μείζοσι χεχρῆσϑαι παιδικοῖς. ἀλλὰ καὶ “Ἵπολλω- 
γίδη τινὶ ὀνειδίςει τετρῆσϑαι τὰ ὦτα. μετὰ δὲ τήν τε 
ἀνάβασιν καὶ τὰς ἐν τῷ Πόντῳ συμφορὰς καὶ τὰς πα-᾿ 
«σπονδήσεις τὰς Σεύδου τοῦ τῶν ᾿Οδρυσῶν βασιλέως 

ἧκεν εἰς ᾿σίαν πρὺς “Ἵγησίλαον τὸν “1αχε δαιμονίων. 
βασιλέα, μισϑοῦ τοὺς Κύρου στρατιώτας αὐτῷ παρά- 
σχών, φίλος τε ἦν εἰς ὑπερβολή ἦν. παρ ὃν χαιρὸν ἐπὶ 
λακωνισμῷ φυγὴν ὑπ ϑη ναίων κατεγγώσϑη. γενόμες 
γος δ᾽ ἐν ᾿Εφέσῳ. χαὶ χρυσίον ἔχων τὸ μὲν. ἡαισὺ Π1ε- 
γαβύϊς ω δίδωσι τῷ τὴς “Ἱρτέμιδος ἱερεῖ φυλάττειν ἕιυς 
ἂν ἐπανέλϑῃ, εἰ δὲ μή, ἄγαλμα ποιησάμενον ἀναθεῖναι 
τῇ ϑεῷ, τοῦ δὲ ἡμίσεος ἔπεμψεν εἰς “[ελφοὲς ἀναϑή- Ἢ 
ματα. ἐντεῦϑεν ἐλ ϑὲε μετὰ "77 ̓ησιλάου εἰς τὴν Ἑλλάδα 
χεχλημένου εἰς τὸν πρὺς Θηβαίους πόλεμον" καὶ αὖ τῷ 
προξενίαν ἔδοσαν οἱ “ακεδαιμόνιοι. ἐντεῖϑεν ἑάσας τὸν 
᾿γησίλαον ἦχεν εἰς Σκιλλοῦν τα χωρίον. τῆς Ἠλείας 
ὀλίγον τῆς πόλεως ἀπέχον. ἑίπετο δὲ αὐτῷ χαὶ γύναιον 
ὄνομα Φιλησία, χαϑά φησι “1ν μήτριος ὃ Π͵άγνης, καὶ 
δύο υἱεῖς. Γρύλλος καὶ “Πἰόδωρος, ὥς. φησι “Πείναρχος 
ἐν τῷ πρὸς Ξενοφῶν: τα ἀποστασίου, οἱ χαὶ “Τιόςχονροι 
ἐπεκαλοῦντο. ἀφικομένου δὲ τοῦ Ἠϊεγαβέζου κατὰ προό- 
φάσιν. τῆς πανη "γύρεως, χομισάμενος τὰ χρήματα χω- 
θίον ἐπιρίατο χαὶ χαϑιέρωσε τῇ θεῷ, δ ὩΣ ποταικιὸς 
ἔῤῥει Σελινοῦς ὁμώνυμος τῷ ἐν ᾿βφέσῳ. τοὐντεῦϑεν 
διετέλει χυ νηγετῶν καὶ τοὺς «Φίλους ἑστιῶν χαὶ τὰς ἵστο- 
ρίας συγ) γράφων. φησὶ δ᾽ ὃ ““είναρχος ὅτι καὶ οἰχίαν 
καὶ ἀγρὸν αὐτῷ ἔδοσαν «Ἰακεδαιμόνιοι. ἀλλὰ χαὶ Φι- 
λοκίδαν τὸν Σπαρτιάτην φασὶν. αὐτῷ πέμψαι αὐτόϑι 
δωρεὰν ἀνδράποδα αἰχμάλωτα ἐχ “Ιάρδάνου" χαὶ τὸν 
διαϑέσϑαι αὖ τὰ ὡς ἐβούλετο" Ἠλείους τὲ στρατευσά- - 
μένους εἰς τὸν Σκχιλλοῦν τα χαὶ βραδυνόντων «Ἰακεδαι-ς 
μονίων ἐξελεῖν τὸ χωρίον, ὅτε χαὶ τοὶς υἱέας αὐτοῦ εἰς 
.“Ἱέπρεον ὑπεξελϑεῖν μετ᾽ ὀλίγων οἰκετῶν χαὶ αὐτὸν Ξε-- 
γοφῶντα εἰς τὴν Ἦλιν πρότερον, εἶτα καὶ εἰς “έπρεον 
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ΒΙῸΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ. Υ 

πρὺς τοὺς παῖδας, χἀχεῖϑεν σὺν αὐτοῖς εἰς Κόρινϑον 
διασωθῆναι καὶ αὐτόϑι κατοιχῆσαι. ἐν τούτῳ δὲ ψηφι- 
σαμέγων “ϑηναίων βοηϑεῖν “Ἱακεδαιμονίοις, ἔπεμψε τοὺς 
γδας εἰς τὰς Ἵϑήνας στρατευσομένους ὑπὲρ τῶν “4α- 
᾿κεδαιμονίων. καὶ γὰρ ἐπεπαίδευντο αὐτόϑι ἐν τῇ “Σπάρτῃ, 
καϑά φῆσι Διοχλῆς ἐν τοῖς βίοις τῶν φιλοσόφων. ὃ 
μὲν οὖν “μόδωρος οὐδὲν ἐπεαν ἐς πράξας ἐκ τῆς μάχης 
ἀνασώζεται, καὶ αὐτῷ υἱὸς ὁμώνυμος. γίνεται τάδε «ῷ. 
ὃ δὲ ἃ ρύλλος τεταγμένος. χατὰ τοὺς ἱππέας , ἣν δὲ ἧ 
ἘΑΘ περὶ αντίνειαν; ἰσχυρῶς ἀγωνισάμενος ἐτελεύ- 
τηῆσεν, ὥς φ ἤσιν Ἔφορος ἐν τῇ πέιπτῃ καὶ εἰχοστῇ, 
Κηφισοδώρου μὲν ἱππαρχοῦντος, Ἐρημὐλξῆν δὲ στοια- 
τηγοῦντος. ἐν ταὔτῃ τὴ μάχῃ καὶ ̓ Επαμινύνδας ἔπεσε. 
τηνιχαῦῖτα δὴ καὶ τὸν Ξεν φῶντά φασι ϑύειν ἐστεμμιέ- 
γ0}᾽ ἀπαγγελϑέντος δ᾽ αὐτῷ τοῦ ϑανάτου ἀποστεί «- 
νώσασϑιι᾽ ἔπειτα μαϑόντα ὅτι γενναίως πάλιν ἐπιϑέ- 
σϑαι τὸν στέφανον. ἔνιοι δὲ οὐδὲ δαχοῦσαί φάσιν αὖ- 
τόν, ἀλλὸ γὰρ εἰπεῖν, Ἤϊιδειν ϑνητὸν ,γεγεννηχιύς. φησὶ 
δὲ ̓ Ἡριστοτέλης ὅτι ἐγκώμια, καὶ ἐπιτάφιον Γρύλλου͵ μὐὺ- 
ρίοι ὅσοι συνέγραψαν; τὸ μέρος καὶ τῷ πατρὶ χαριζό- 
μενοι. ἀλλὰ καὶ Ἕρμιππος. ἐν τῷ περὶ Θεοφράστου καὶ 
᾿Ισοχράτη » «ησὶ Γρύλλου ἐγκώμιον γεγραφέναι. “μων 
δ᾽ ἐπισκώπτει αὐτὸν ἐν τούτοις" 

ἀσϑενική τε λόγων δυὰς 1 ἢ τριὰς ἢ ἔτι πόρσω, 
οἵα Ξεινοφόων ἣ τὶ ἀξ νου οὐχ ἐπιπειϑὴς 
γράψαι. 

καὶ ὃ μὲν βίος αὐτῷ τοιόςδε. ἤχμαζξε δὲ χατὰ τὸ τέτα 
τον ἔτος τῆς τετάρτης καὶ ἐνεγνηχοστῆς Ὀλυμπιάδος, 
χαὶ ἀναβέβηκε σὺν Κύίρῳ ἐπὶ ἄρχοντος Ξεναινέτου ἑνὲ 
πρότερον ἔτει τῆς Σωχράτους τελευτῆς. χατέστρεψε δέ, 
καϑά {φησι ΤΉ ὐρλείδηξ ὃ ̓ 4ϑηναῖος ἐν τῇ τῶν ἀρ- 
χύντων καὶ Ὃλ υμιπιονιχίῶν ἀναγραφῇ ᾿ ἔτει πρώτῳ τῆς 
πέμπτης καὶ ἑχατοστῆς Ὀλυμπιάδος ἐπὶ ἄρχοντος 'Καλ- 
λιδημίδου, ἐφ᾽ οὗ καὶ Φίλιππος ὃ Πμύντου Π]ακεδόνων 
ἦρξε. τέϑνηχε δὲ ἐν Κορίνϑῳ, ὡς {ησι “Ζ]ημήτριος ὃ 
Ἰπάγνης, ἤδη δηλαδὴ γῆ φαιὸς ἱκανῶς, ἀνὴρ τά τε ἄλλα 
γεγονὼς ἀγαϑὸς καὶ δὴ καὶ φίλιππος χαὶ φιλοχύνηγος 
καὶ ταχτιχός, (ὡς ἐχ τῶν συγ) οαι μάτων δῆλον, εὐσε- 
βής τὲ καὶ «ιλοϑύτης καὶ ἱερεῖα ὀιαγγῶναι ἱχαγὸς χαὲὶ 



»“ -υ ἌΡ ΘΟ ὙΘΉΥ, ὙΝ ΡΠ“ 

δον, 

ΥΙ ΒΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ. 

Ὰ; 7 Ὕ 

τετταράχογτα, ἄλλων ἄλλως διαιροῦ γτων, τὴν τε «ἡνά- 
βάσιν, ἧς κατὰ βιβλίον μὲν ἐποίησε προοίμιον, ὁληξ 
δὲ οὔ, καὶ Κύρου Παιδείαν καὶ Πλληνικὰ καὶ “Ἵπομνη; ' 
μονεΐματα Συμπόσιόν τε καὶ Οἰχονομικὸν καὶ Περὶ ἵπ- 
πιχῆς χαὶ Κυνηγετιχὺν καὶ Ἱππαρχικὸν -Ἵπολογίαν. τε ω- 
χράτους καὶ Περὶ πόρων καὶ “Ιέρωνα ἢ τυραννιχὸν “4γη- 
σίλαόν τε καὶ ““ϑηναίων καὶ ““ακεδαιμονίων Πολιτεία » 
ἣν φησιν οὐχ εἶναι Ἐενοφῶντος ὃ Π]άγνης “]ημήτριος. 
λέγεται δ᾽ ὅτι χαὶ τὰ Θουχυδίδου βιβλία λανϑάνοντα 
ὑφελέσϑαι δυνάμενος αὐτὸς εἷς δόξαν ἤγαγεν. ἐχαλεῖτο, 
δὲ χαὶ ᾿“ττιχὴ μοῦσα γλυκύτητι τῆς ἑἕομηνείας, δϑεν. 
καὶ πρὸς ἀλλήλους ζωλοτέπως εἶχον αὐτός τε καὶ 
Πλάτων, ὡς ἐν τῷ περὶ Πλάτωνος λέξομεν. ἔστι δὲ χαὶ 
εἰς τοῦτον ἡμῶν ἐπιγράμματα τοῦτον ἔχοντα τὸν τρόπον" ἢ 

οὐ μόνον ἐς Πέρσας ἀνέβη Ξενοφῶν διὰ Κῦρον 

- ᾽ κ , : . “Σωχράτη ζηλώσας ἀχριβῶς. συνέγραψε δὲ βιβλία πρὸς τὰ 
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ἀλλ᾽ ἄνοδον ζητῶν ἐς Διὸς ἥτις ἄγοι. Ι 
, , ςαν. Ἀ ΄ » Δ ἃ! παιδείης γὰρ ἕῆς “Ελληνικὰ πράγματα δείξας, Δ] «ες ς 7 ’ ἢ ὡς καλὸν ἢ σοφίη μνήσατο Σωχράτεος. ᾿Ὶ τ «ες Ὗ - ,ὔ 

᾿ ἄλλο ὡς ἐτελεύτα" 5} »Ὶ ᾽ μ“--Ὁ - “ 
“ ς εἰ χάὲ σε, Ξενοφῶν, Κραναοῦ Κέχροπός τε πολῖταε 

μ" -. Ὁ ᾿ Ἴ , . ΄ " 
., {εύγειν κατέγγων τοῦ φίλου χάριν Κύρου, 
ἀλλὰ βόρινϑος ἔδεχτο φιλόξενος. 7 σὺ φιληδῶν [ } , ϑ»" ΕΥ) ᾿ " οὐτίὴς ἀρέσχῃ;, χκεῖϑε χαὶ μένειν ἔγνως. ΚΞ Η ᾿ ᾽} - ε ’ 

᾿ εὔρον δὲ ἀλλαχόϑι ἀχμάσαι αὐτὸν πεοὶ τὴν ἐνάτην χαὶ 3 ΒΡ ͵ " ἀρ τ᾿ ἀρὴν . 4} ὑγδοηχοστὴν ᾿Ολυμπιάδα σὺν τοῖς ἄλλοις Σωχρατιχοῖς, ἢ 4.2 ΕΝ Ἕ Δ, ἂν». 5 ᾿ ’ὔ Ἦν χαὶ Ἴστρος φησὶν αὐτὸν φυγεῖν χατὰ ψήφισμα Εὐβού- - ᾿ τ “« κ ;, “- “3 ΄- ᾿ λοῦυ καὶ χατελϑεῖν χατὰ ψήψισμα τοῦ αὐτοῦ. γεγόνασι ᾿ -- -- ς 7 - “ δὲ Ξενοφῶντες ἑπτά, πρίῦτος αὐτὸς οὗτος, δεύτερος ᾽ ᾿ ͵ "-- ᾽} - ἘΞ δ 7ὔ 2: κ . «Ἰϑηναῖος ἀδεληὸς Πι Ψοστράτου τοῦ τὴν Θησηίδα πε- 
΄ . »"“.» -" εν - " 

-: 
ποθ κότος, γέγραηως ἄλλα τὲ χαὶ βίον Ἐπαμινώνδου " ι ν ᾿ , ᾿ ῃ᾿ “Φ»Ὁ3 Ν -Ἥ ,ὔ ς Ἷ ' 
καὶ Πελοπίδου τρίτος ἰατρὸς Κῷος, τέταρτος ἱστορίαν . κλλρώικην γέγραως, πέμσιτος μυϑώδη τερατείαν πε- - “᾿ ᾿ “. }"7) “5 εἶ, ΄ 2 , « ᾿ 
ιϑαγματευμένος, ἕχτος Πάριος ἀγαλματοποιός, ἕβδομος , ᾿ ͵ ͵ κωμδίας ἀρχαίας ποιητῆς. 
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4. 

ΘσΑΡΟΤ ΓΙ 

ΟϑΞιρπάϊε δυοῖου ορθυῖβ ργοσεπηῖο πὸπ ϑἦθο ἀ:ῆ|ο 116 υἱάρτὶ 
Βοπυηΐθυβ ἱπηρογασγα, πιρεΐο {015 δοόγίστι πϑειγατη ΘΟστῖαπι Ὀσι-- 
ἀδωΐον ἱγαοίαγα βοϊδὶ. (γὴν πὶ σε Οὐγη αἴονε οχοιρίτπι, δ- 

4886 1τΐὰ σομπημηοεία δὲ παγταϊϊοπαπι ᾿πϑιτποάάδιι ἰγϑηβῖῖ. 

» ’ ππτ ΥΣ. ἡ - , 
ἔννοιά ποϑ᾽ ἡμῖν ἐγένετο ὅσσι δημοχρατίαι χατελύϑη- 

« Ε. ὧδ - ’ -. « 

σαν ὑπὸ τῶν ἄλλως πως βουλομένων πολιτεύεσθαι μᾶλ-- 
ΝῚ ἵν Ὶ ᾿ 

λον ἢ ἐν δημοχρατίᾳ, ὅσαι τ᾿ αὖ μοναρχίαι ὅσαι τε 
ΡῚ ’ γ ᾿ » « Ἀ ’ ΠΥ 

θλιγαρχίαι ἀγῆρηνται δὴ ὑπὸ δήμων, καὶ ὅσοι τυραν- 
γεῖν ἐπιχειρήσαντες οἱ μὲν αὐτῶν χαὶ ταχὺ πάμπαν χα- 

΄ « ; »" «ς τ ᾿ ν Ἂ 

τελύϑησαν, οἱ δέ, χὰν ὑποσονοῦν χρῦνον ἄρχοντες δια- 
γένωνται, ϑατμάζονται ὡς σοφοί τε χαὶ εὐτυχεῖς ἄνδρες 
γεγενημένοι. πολλοὺς δ᾽ ἐδοχοῦμεν χαταμειαϑηχέναι χαὶ 
ἐν ἰδίοις οἴχοις τοὺς μιἐὲν ἔχοντας χαὶ πλείονας οἰχέτας, 
τοὺς δὲ χαὶ πάνυ ὀλίγους, χαὶ ὅμιως οὐδὲ τοῖς ὀλίγοις 
τούτοις πάνυ τι δυναμένους χρῆσϑαι πειϑομένοις τοὺς. 
δεσπότας. ἔτι δὲ πρὸς τούτοις ἐνενοοῦμεν ὅτι ἄρχοντες 
μιέν εἰσι χαὶ οἱ βουχύλοι τῶν βοῶν χαὶ οἱ ἱπποῳορϑοὶ 
τῶν ἵππων, καὶ πάντες δὲ οἱ χαλούμενοι νομεῖς ὧν ἂν 
ἐπιστατῶσι ζῴων εἰχύτως ἂν ἄρχοντες τούτων νομέ- 

1. τοὺς δεσπότας} [τὰ τερειϊτις χαρά ταρπβυὶ ἱπίϊῖο ἀϊςεινηι 
εταῖ πολλοῦυς. , 

Ά 



5 Π1Β.1. ΘΑΡ. 1. 

ζοιντο " πάσας τοίνυν τὰς ἀγέλας ταύτας ἐδοκοῦμεν ὃ- 
ρῶν μᾶλλον ἐϑελούσας πείϑεσϑαι τοῖς γομεῦσιν. ἢ τοὺς 
ἰνθϑοώπους τοῖς ἄρχουσι. πορενονταὶ τὲ γάρ αἱ ἀγέλαι 
ἢ ἂν αὐτὰς εὐϑύνωσιν οἱ νομεῖς, νέμονταί τε χωρία ἐφ 
ὑπιοῖα ἄν αὐτὰς ἐφιῶσιν, ἀπέχονταί τε ὧν ἂν αὐτὰς 
εἐἰπείργωσι" χαὶ τοῖς χαρποῖς τοίνυν τοῖς γιγνομένοις ἐξ 
αὐτῶν ἐῶσι τοὺς νομέας χρῆσϑαι οὕτως ὕπως ἂν αὐτοὶ 
βούλωνται. ἔτι τοίνυν οὐδεμίαν πιήποτε ἀγέλην ἡσϑή- 
μεϑα συστᾶσαν ἐπὶ τὸν νομέα οὔτε οἷς μὴ πείϑεσϑαι 
οὔτε ὡς μὴ ἐπιτρέπειν τῷ χαρπῷ χρῆσϑαι, ἀλλὰ καὶ 
χαλεπώτεραί εἰσιν αἱ ἀγέλαι πᾶσι τοῖς ἀλλοφύλοις ἢ 
τοῖς ἀρχουσί τε αὐτῶν χαὶ εὐκἐλουμένοις ἀπ αὐτῶν" 
ἀἄνϑρωποι δὲ ἐπ᾿ οὐδένας μᾶλλον συνίστανται ἢ ἐπὶ 
τούτους οὃς ἂν αἴσϑωνται ἄρχειν αὐτῶν ἐπιχειροῦντας. 

ϑ τε μὲν δὴ ταῦτα ἐνεϑυμούμεθα, οὕτως ἐγιγνώσχομεν 
περὶ αὐτῶν, ὡς ἀνθρώπῳ πεφυχύτι πάντων τῶν ἄλλων 
ζῴων εἴη ῥῶον ἢ ἀνθρώπων ἄρχειν. ἐπειδὴ δὲ ἐνενοή-- 
σαμὲν ὅτι Κῦρος ἐγένετο Πέρσης, ὃς πωμιπόλλους μὲν 
ἀνθρώπους ἐχτήσατο πειϑοιιένους αὐτιῆ, παμιπόλλας δὲ - ’ - ᾿ ν, Ὕ ᾿ -. πόλεις, πάμπολλα δὲ ἔϑνη, ἐχ τούτου δὴ ἠναγχαζόμεθα “. » “« ν - - μετανοεῖν ἢ οὔτε τῶν ἀδυνάτων οὔτε τῶν χαλεπῶν νν; Σ κ᾿ ᾿ ᾽ » ν 7] - πὶ ἕργων ἢ τὸ ἀνϑρώπων. ἄρχειν, ἄν τις ἐπισταμένως τοῦ- 
τὸ πράττῃ. Κύρῳ γοῦν ἴσμεν ἐθελήσαντας πείϑεσϑαι εὖ ᾿ ᾿ ΄ ᾽ «ς - τοὺς μὲν ἀπέχοντας παμπόλλων ἡμερῶν ὅδόν, τοὺς δὲ "ἶ ι ν᾿ τ Ψ 5 ἢ »)4}) « ἐ ’ ͵ὔ ’ ν καὶ μηνῶν, τοὺς δὲ οὐδ᾽ ἑωραχότας πώποτε αὐτόν, τοὺς γ ι ᾽ ) 39 « δ᾽ " ΠῚ ἃ ὁ ἂν » ἐξ Χαὶ εὖ εἰὐότας ὅτι οὐδ᾽ ἂν ἴδοιεν, χαὶ ὅμως ἤϑελον ᾽ - «ς ’ κ ᾽ - . -- 4 αὐτῷ ὑπαχούειν. χαὶ γάρ τοι τοσοῦτον διΐγεγχε τῶν ἄλ- - “.1«0ἁ.ὡ»ὦ»ὦ»νν-ν ᾿ “- λων βασιλέων χαὶ τῶν πατρίους ἀρχὰς παρειληφότων 

ὡ- γομέκς ἴουυνδθν οχ Πἰρεὶς Βοιὶς Ζύτεν ΔΙ ἴουτιπν ἔπι χη60-- σὰ ἀποθυιις χοβιϊταϊαην ἐάν Η Ια τι 5 ΖυδΥ  Ξ,ροι] Βομο ἐπ γομεῖς υυιιταϊηπὶ ἦν κι οι ΐοδ ἱπυοηογαῖ. Νο ΑΒ ἶτις οὐϊλπε ΞΕ} ψιοὶ ἤγναρο Ρ. 115. 18. ἰγαάῖι ἡ αἰτικτιχὴ εἰς ἕκς συνεσταλμέ- γωῶς χαὶ εἰς χατὰ χρῶσιν, χαὶ εἰς ηας χαὶ ης, ὡς παρὰ Σοφο- Ὄ 4 ᾿ - ἊΝ ω Ὡ". ὃ. 4 
χλεὶ ἄορ ν. 390.) τοὺς τὲ δισσάρχας ὀλέσας βασιλῆς, καὶ νο-- "ἧς χιὶ ἱππῆς πάθας Ξενοίξωντι. (υλ6. ϑορβοοίθηι «πιδὲρ-- ἡπι5 δρροίηπι Πρυοϊαυΐ αποιουϊζαϊο οοπδενναηῖν ἃ Απεοδοεῖῖς ᾿ " -- "» - ΠοκΚονῖ ρ. 1195. 6. σημειοῦται ϑὲ ὁ ᾿Πρωδιανὲς παρὰ τῷ 
κ᾿ . μα - " - - ΦᾺ ν ᾿ - 

ἊΣ 
ΕῪ Ἢ 

“οψοχλεῖ τοὺς βασιλῆς διὰ τοῦ ἢ γραφομιένους χατὰ τὴν αἷ--: τ χης οιον τοὺς τὲ δισσίοχας ὀλέσας βασιλῆς. ἔστι δὲ Καὶ - πάρα τῷ Ξενος ὥντι τοὺς νομῆς. 
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καὶ τῶν δι᾽ ἑαυτῶν. χτησαμένων, ὥςτε ὃ μὲν Σχύϑης 
χαίΐπεο παμπόλλων ὄντων Σχυϑῶν ἄλλου μὲν οὐδεγὸς 
δύναιτ᾽ ἂν ἔϑνους ἐπάρξαι, ἀγαπεύη δ᾽ ἂν εἶ τοῦ ἕαυ- 
τοῦ ἔϑνους ἄρχων διαγένοιτο, χαὶ ὃ Θοὼξ Θρακῶν χαὶ 
ὃ Ἰλλυριὸς Ἰλλεριῶν, χαὶ τάλλα δὲ ἔϑνη (ὡς ςαὕτως ὅσα 
ἀχούομεν" τὰ γοῦν. ἐν τῇ Εὐ ρώπῃ ἔτι χαὶ νῦν αὐτόνο- 
μα εἰναι λέγεται χαὶ λελύσϑαι ἀπ᾿ ἀλλήλων" Κῦρος δὲ 
πάρα. αβὼν ὡςαύτως οὕτω χαὶ τὰ ἐν τῇ “σία ἔϑγη, αὖ- 
τόνομια ὄντα δριιηϑεὶς σὺν ὀλίγῃ Περσῶν στρατιᾷ ἐχόν- 
τῶν “μὲν ἡγήσατο ζδων, ἐχόντων δὲ Ὑρχανίων, χατε- 
στρέψατο δὲ Σέρους, λάφουφόνερ: "Ζραβίους, διοιν»εὐδῷ. 
χκας, Φρίγας ἀμφοτέρους, Ἰυῤδάς; Κᾶρας, Φοίνικας 
Βαβυλωνίους, ἤρξε δὲ Βαχτροίων καὶ ΡΟΣΡΦΑ θὺ Καί. 
χῶων, ὡςαύτως δὲ Σαχῶν χαὶ “Παφλαγόνων. χαὶ Π]αριαν- 
εκ ἐδ καὶ ἄλλων δὲ παμπόλλων ἐθνῶν, ὧν οὐδ᾽ ἂν τὰ 
ὀνόματα ἔχοι τις εἰπεῖν, ἐπῆρξε δὲ καὶ Ἑλλήνων τῶν ἐν 
τῇ -Πσίᾳ, καταβὰς δὲ ἐπὶ ϑάλατταν καὶ Κι πρίων χαὶ 
«Ἱϊγυπτίων. καὶ τοίνυν τῶν ἐϑνῶν τούτων ἦρξ ἐν οὔτεϑ 

αὐτῷ ὁμογλώττων ὄντων οὔτε ἀλλήλοις, καὶ ὅμως ἐδυ- 
γάσϑη ἐφιχέσϑαι μὲν ἐπὶ τοσαύτην γῆν τῷ ἑαυτοῦ 
φόβῳ ὥςτε χαταπλῆξαι πάντας χαὶ μηδένα ἐπιχειρεῖν 
αὐτῷ, ἐδυνάσϑη δὲ ἐπιϑυμίαν ἐμβαλεῖν τοσαύτην τοῦ 
πάντας αὐτῷ χαρίζεσϑαι ὥςτε ἀεὶ τῇ αὐτοῦ γνώμῃ ἀξι- 
οὖν κυβερνᾶσϑαι, ἀγηρτήσατο δὲ τοσαῦτα φῦλα ὅσα 
χαὶ δεελϑεῖν ἔργον ἐστίν, ὅποι ἄν τις ἄρξηται πορεύε- 
σϑαι ἀπὸ τῶν βασιλείων, ἤν τε πρὸς ἕω ἢν τὲ πρὸς 
ἑσπέραν ἣν τε πρὸς ἄρχτον ἤν τε πρὴς μεσημβρίαν. 
ἡμεῖς μὲν δὴ ὡς ἄξιον ὄντα ϑαυμάξ ξεσϑαι τοῦτον τὸν ὃ 
ἄνδρα ᾿ἰσχεψάμεϑει τίς ποτε ὧν γενεὰν χαὶ ποίαν τινὰ 
φύσιν ἐ ἕχων χαὶ ποίᾳ τινι παιδείᾳ παιδευϑεὶς τοσοῦτον 

4, ἡβύσατο ἱπιροτῖθππι ἀδεορέίις 65ῖ, τἱ π᾿ Ογτορδοῦϊα 
ΓΘΙΓᾺ Χεπορθον οοπῖνα μἰςτονίαμ. --- ἈΙαριανδ υνῶν, ἀποά ῬΒΐ-- 
Ἰε ριις δχρυεβϑβὶς δὲ ἴπ ππϑυσίηρ οὶ εἰτ8 ῬαΥὶσἡποστση. δ5οὸ 
΄υοαὰρ οχ πηδυσίηρ {Ὑ τπὶ ΙΒ τοσιιωι σου βὶ σηϑἴιν ΒΆΡΡΟῚ πρήτρ 
ΟΧ το  αυιοσιπι γψαυ]ρία.θιι8 Μαγαδιδῶν, γῸ 1 ἡῆεγαδινῶν νοὶ 
“Μαρτιανῶν νεὶ Βουδένων {νῖι αὶ ῬτΟΡΆΡΊΤιι5 4} δὐιθγεῖ. ΔΙκο- 
τῶν, ατοά τλτπὶ ἴδο  Ππιᾶπε δὲ ἴὰπν ζΖριΐο δυϊπνπ νρυβὰπι 

διιθη τ] οη θη Ῥύδεροι “ΜἭατιανῶν, εἰ Βιεὶ οϑεϊ ἱποοιροτίδα ΠΡΟ 

Ρδι δίϊαμπι σι Βὰς αιδάγαϊ, 

Α 2 
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͵ ΄“΄ ᾽ Α 

διήνεγχεν εἷς τὸ ἄρχειν ἀνθρώπων. ὅσα οὖν χαὶ ἐπυ- 
- πὶ ᾿ -- Α Ψ κ΄’ - 

ϑόμεθϑα καὶ ἡσϑῆσϑαι δοκοῦμεν περὶ αὐτοῦ, ταῦτα πει- 
᾽ 

ρασόμεϑα διηγήσασϑαι. 

ΘΑ Τ Ὁ, 

Ογεῖ σεπιβ δὲ φουρουῖὶβ δηϊπιῖΐσιιβ ἄοῖθβ εἰτιβάθπησιιθ δἀποδ-- 
το ριον δὰ 1οϑε5 Ῥειβίοαθ ἰηβιϊιϊα, ἀαᾶτιπι σαιῖο εἰ ῥσδε-- 
βίδηϊία ἐχρὶ δηδίιτγ. 

1 ΠΠΗατρὺς μὲν δὴ λέγεται ὃ Κῦρος γενέσϑαι Καμβύ- 
σε Περσῶν βασιλέως " ὃ δὲ Καμβύσης οὗτος τοῦ Περ- 
σειδιῶν γένους ἦν" οἱ δὲ Πεοσεῖδαι ἀπὸ Πεοσέως χλή- 
ζονται" μητρὸς δὲ ὁμολογεῖται ἢϊανδάνης γενέσϑαι" ἥ 
δὲ ϊανδάνη αὕτη στυάγοις ἦν ϑυγάτηρ τοῦ ήδων 
βασιλέως. φῦναι δὲ ὃ Κῦρος λέγεται καὶ ἄδεται ἔτι καὶ 
γῦν ὑπὸ τῶν βαρβάρων εἶδος μὲν χάλλιστος, ψυχὴν δὲ 
φιλανϑοιωπότατος χαὶ φιλομαϑέστατος καὶ φιλοτιμότα- 
τος, ὥςτε πάντα μὲν πόνον ἀνατλῆναι, πάντα δὲ χίν-ε 

2 δυνον ὑπομεῖναι τοῦ ἐπαινεῖσϑαι ἕνεχα. φύσιν μὲν δὴ 
τῆς ψυχῆς καὶ τῆς μορφῆς τοιαύτην ἔχων διαμνημο- 
γευέται" ἐπαιδεύϑη γε μὴν ἐν Περσῶν νόμοις. οὕτοι δὲ 
δοχοῦσιν οἵ νόμοι ἄρχεσϑαι τοῦ χοινοῦ ἀγαϑοῦ ἐπιμιε-: 
λούμενοι οὐχ ἔνϑεν ὕϑενπερ ἐν ταῖς πλείσταις πόλεσιν 
ἄρχονται. αἵ μὲν γὰρ πλεῖσται πόλεις ἀφεῖσαι παιδεύειν 
ὅπως τις ἐθέλει τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας, καὶ αὐτοὺς τοὺς 
πρεσβυτέρους ὅπως ἐθέλουσι διάγειν, ἔπειτα προςτάτ- 
τουσιν αὐτοῖς μὴ κλέπτειν, μὴ ἁρπάζειν, μὴ βίᾳ εἷς 

1. χλήζοντει 8 οὐ εΒαῖιν χληΐζονται. Οιδθ ἔονπνα πἰμὶ] σοτση-- 
ττθ Βα Ροὶ οτιπὶ Ῥγοβὰ Αἰϊίσουι. Εχίνηθπα δβαάθπι Ἀρρίδπο 
νοὶ. ΠῸ ν. 2228. 6. ϑοβυνοῖσῃ., πϑάιθ ἐπξεσεμάα οἷάθπι Ρ. 1. 9. 
2. οὐχ ἔνϑεν ὅϑενπερ ἐν ταῖς πλείσταις) 1πὶ Βᾶπο βουρίσσδια 
οὐπὰ ὅδίοθαθο ἰΐὰ οομπξθηῖϊι φυϊοαιϊ 6 ΧΟμορΡΒομεῖβ ΠΡεῖβ 8- 
ἄδπι πιρυθίιν, τ ἀπ᾽ ταπάτιπν ποὰ τἰάρθαϊυς ἔνϑεν οἷς τγο ἐν-- 
τεῦϑεν μοβιυιῖΐῖξβθ. ΧϑηΟΡΒοπίοπι δὰ δχϑιρίτ Ηοπουϊοὶ γένος δ᾽ 
ἐμοὶ ἔνϑεν ὅϑεν σοι 11. ὃ, 58, Οιιοά βϑαιοπῖθ σι Ἰαϊϊνο ἔδοῖ νυ 
ἴοτταν Ζυϑμν ἀπ Ιβαοὶ ἀθ Ῥγυυβὶ Βαρτρά. ᾧ. 22. ΒΕΚΚ. ν. 28.. 
Ἀ. ἡχὲν ἔχων ἔνϑεν «Τιόφ «ντονς αθδὶ ἀαὶ ἐνθένδε δαὶ ἐντεῦϑεν 
βου ϊθοπάιιηΣ οβϑθο τἱαϊς ΒΡΚΚρυτιβ. 
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οἰκίαν παριέναι, μὴ παίειν ὃν μὴ δίκαιον, μὴ μοιχεύειν, 
μὴ ἀπειϑεῖν ἄρχοντι, καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα ὡςαύτως" 
ἣν δέ τις τούτων τι παραβαίνῃ, ζημίαν αὐτοῖς ἐπέϑε- 
σαν. οἱ δὲ Περσικοὶ νόμοι προλαβόντες ἐπιμέλονται 
ὅπως τὴν ἀρχὴν μὴ τοιοῦτοι ἔσονται οἱ πολῖται οἷοι 
πονηροῦ τινος ἢ αἰσχροῦ ἔργου ἐφέεσϑαι. ἐπιμέλονται 
δὲ ὦδε. ἔστιν αὐτοῖς ἐλ εὐυϑέρα ἀγορὰ καλουμένη, ἔνϑα 
τά τὲ βασίλεια χαὶ τὰ ἄλλα ἀρχεῖα. πεποίηται. ἐντεῦϑεν 
τὰ μὲν ὦνια χαὶ οἱ ἀγοθαῖοι χαὶ αἱ τούτων φωναὶ χαὶ 
ἀπειροχαλίαι ἀπελ ἤλανται εἰς ἄλλον τόπον, ὡς μὴ μει- 
γνύηται ῆ τούτων τὸ ρβη τῇ τιν πεπαιδευμένων εὐχο- 
σμίᾳ. διήρηται δὲ αὕτη ἢ ἀγορὰ ἢ περὶ τὰ ἀρχεῖα εἰς 
τέτταρα μέρη" τούτων δ᾽ ἔστιν ἐν μὲν παισίν, ἐν δὲ 
ἐφήβοις, ἄλλο τελείοις ἀνδράσιν, ἄλλο τοῖς ὑπὲρ τὰ 
στρατεύσιμα ἔτη γεγονόσι. νόμῳ δὲ εἰς τὰς ἑαυτῶν χώ- 
ρας ἕχαστοι τούτων πάρεισιν, οἱ μὲν παῖδες ἅμα τῇ 
ἡμέρᾳ καὶ οἱ τέλειοι ἄνδρες, οἱ δὲ γεραίτεροι ἢ νἔχ᾽ ἂν 
ἑκάστῳ προχωρῇ, πλὴν ἐν ταῖς τεταγμέναις ἡμέραις, ἐν 
αἷς δεῖ αὐτοὺς παρεῖναι. οἱ δὲ ἔφηβοι καὶ κοιμῶνται 
περὶ τὰ ἀρχεῖα σὺν τοῖς ,γυμνητιχοῖς ὅπλ οις πλὴν τῶν 

’ 
“7εγαμηκότων " οὗτοι δὲ οὔτε ἐπιξητοῦνται, ἐὰν μὴ προῦ- 
ῥηϑῇ παρεῖναι, οὔτε πολλάκις ἀπεῖναι καλόν. ἄρχοντες 
δ᾽ ἐφ᾽ ἑχάστῳ τούτων τῶν μερῶν εἶσι δώδεκα" δώδεχα 
γὰρ καὶ Περσῶν φυλαὶ διήρηνται. καὶ ἐπὶ μὲν τοῖς παι- 
σὶν ἐκ τῶν γεραιτέρων ἡρημένοι εἰσὶν οἱ ἂν δοκῶσι τοὺς 
παῖδας βελτίστους ἀποδεικνύναι, ἐπὶ δὲ τοῖς ἐφήβοις 
ἐχ τῶν τελείων ἀνδρῶν οἱ ἂν αὖ τοὺς ἐφήβους βελτί- 
στους δοχῶσι παρέχειν, ἐπὶ δὲ τοῖς τελείοις ἀνδράσιν 
οἱ ἂν δοχῶσι παρέχειν αὐτοὺς μάλιστα, τὰ τεταγμένα 
ποιοῦντας χαὶ τὰ παραγγελλόμενα ὑπὸ τῆς μεγίστης ἀρ- 
χῆς" εἰσὶ δὲ χαὶ τῶν γεραιτέρων προστάται 9 ημένοι, 
οἱ προστατεύουσιν ὅπως χαὶ οὗτοι τὰ χαϑήχοντα ἀπο- 
τελῶσιν. ἃ δὲ ἑχάστῃ ἡλιχίᾳ προςτέταχται ποιεῖν διη- 
γησόμεϑα, ὡς μᾶλλον δῆλον γένηται ἦ ἐπιμέλονται ὡς 
ἂν βῶτιστοι εἶεν οἱ κα ΡᾺ οἱ μὲν δὴ παῖδες εἰς τὰ 
διδασχαλεῖα φοιτῶντες διάγουσι μανϑάνοντες ἀλλδδνοο 

γὴν" χαὶ λέγουσιν ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἔρχονται ὥςπερ παρ᾽ 

5. ἀποδειχνύναι] ΑἸΗ ΠΡεὶ ὧν ἀποδειχνύναι εἰ ΒΞ παρέξειν. 

ων 
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ἡμῖν οἱ τὰ γράμματα μαϑησόμενοι. οἱ δὲ ἄρχοντες αὖ- 
τῶν διατελοῦσι τὸ πλεῖστον τῆς ἡμέρας διχάζοντες, αὐὖὐ- 
τοῖς. γίγνεται γὰρ δὴ χαὶ παισὶ πρὸς ἀλλήλους ὥςπερ 
ἀνδράσιν ἐγκλήματα χαὶ κλοπῆς καὶ ἁρπαγῆς καὶ βίας 
χαὶ ἀπάτης καὶ καχολογίας χαὶ ἄλλων οἵων δὴ εἶχός. 
οὺς ὁ᾽ ἂν γνῶσι τούτων τι ἀδιχοῦντας, τιμωροῦνται. 
χολάζουσι δὲ χαὶ οὺς ἂν ἀδίκως ἐγχαλοῦντας εὑρίσκωσι. 
διχάζουσι δὲ χαὶ ἐγχλήματος οὐ ἕνεχα ἄνθρωποι μισοῦ-- 
σι μὲν ἀλλήλους μάλεσεα διχάζονται δὲ ἥχιστα, ἀχαοι- 
στίας, καὶ ὃν ἂν γνῶσι δυνάιιενον μὲν χάριν ἀποδιδό- 
γαι, μὴ ἀποδιδόντα δέ, κολάζουσι [καὶ] τοῦτον ἰσχυ- 
ρς. οἴονται γὰρ τοὺς ἀχαρίστους χαὶ περὶ ϑεοὺς ἂν 
μάλιστα ἀμελῶς ἔχειν χαὶ περὶ γονέας χαὶ πατρίδα καὶ 
φίλους. ἕπεσϑαι δὲ δοχεῖ μάλιστα τῇ ἀχαριστίᾳ καὶ ἥ 
ἀναισχυντία " καὶ γὰρ αὕτη μεγίστη δοχεῖ εἶναι ἐπὶ 
πάντα τὰ αἰσχρὰ ἡγειόν. διδάσχουσι δὲ τοὺς παῖδας 
χαὶ σωφροσύνην" μέγα δὲ συ “βάλλεται εἷς τὸ μανϑά- 
γέιν σι θονεῖν αὐτοὺς ὅτι χαὶ τοὺς πρεσβυτέρους ὑρῶ- 
σιν ἀνὰ πᾶσαν ἡ πέραν σωφφόνως διάγοντας. διδάσκουσι 
δὲ αὐτοὺς χαὶ πείϑεσϑαι τοῖς ἄρχουσι" μέγα δὲ χαὶ εἰς 
τοῦτο συμ βάλ) λετσι ὕτι ὑρῶσι τοὺς πρεσβυτέρους πειϑυ-- 
μένους τοῖς ἄρχουσιν ἰσχυρῶς. διδάσκουσι δὲ χαὶ ἐγχρα- 
τεῖς εἶναι γαστρὸς καὶ ποτοῦ" μέγα δὲ καὶ εἰς τοῦτο 
συμβάλλεται ὕτι ὑριῦσι τοὺς πρεσβυτέρους οὐ πρόσϑεν 
ἀπιόντας γαστρὸς ἕγεχα πρὶν ἂν ἀφῶσιν οἱ ἄρχοντες, 
χαὶ ὅτι οὐ παρὰ “μητρὶ σιτοῦνται οἱ παῖδες, ἀλλὰ παρὰ 
τι διδασχάλῳ, ὅταν οἱ ἄρχοντες σημήνωσι. φέρονται 
δὲ οἴχοϑεν σῖτον μὲν ἄρτον, ὕψον δὲ ἜΣΕΙ πιεῖν 
δέ, ἣν τις διψῇ, κώϑωνα, ὡς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ. ἀρύ- 
σασϑαι. πρὺς δὲ τούτοις μανϑάνουσι καὶ τοξεύεεν. καὶ 
ἀχοντίζειν, μέχοι μὲν δὴ ἕξ ἢ ἑπτακαίδεκα ἐτῶν ἀπὸ 
γενεᾶς οἵ παῖδες ταῦτα πράττοτ σι», ἐχ τούτου δὲ εἷς 
τοὺς ἐφ ἤβους ἐξέρχονται. οὗ τοι δ᾽ αὖ οἱ ἔφηβοι διάγου- 
σιν ὦδε: ὀέχα ἔτη ἀφ᾽ οὗ ἂν ἐκ παίδων ἐξέλϑωσι χοι- 
μῶνται μὲν περὶ τὰ ἀρχεῖα, ὥςπερ προείρηται, καὶ φυ- 
λαχῆς ἕνεχα τῆς πόλεως χαὶ σωφροσύνης" δοχεῖ. γὰρ 

8, ἐξ ἢ ἑπταχαίδεχα] [ῖνα 4. 16. ἀμφὶ τὰ πέντε ἢ ἑχχαί- 
δέχις ἔτη γενομένου. Ἐτιιεῖτα ϑιερβδπιι ἑπτὰ χαὶ δέχα 5οτὶθὲ τοϊεραὶ δὲ βουΐδιι ἀπῖι5. ἀθ ποϑίσϊς. 
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αὕτη ἡ ἡλικία μάλιστα ἐπιμιελείας δεῖσθαι" παρέχουσι 
δὲ χαὶ τὴν ἡμέραν ἑαυτοὺς τοῖς ἄρχουσι χρῆσϑαι, ἤν 
τι δέωνται ὑπὲρ τοῦ χοινοῦ:. χαὶ ὅταν μὲν δέῃ, πάντες 
μένουσι, περὶ τὰ ἀρχεῖα" ὅταν δὲ ἐξίῃ βασιλεὺς ἐπὶ 9ή-- 
ραν, τὰς ἡμεισείας φυλὰς χαταλείπει" ποιεῖ δὲ τοῦτο 
πολλάκις τοῦ βηνύς. ἔχειν. δὲ δεῖ τοὺς ἐξιόντας τόξα 
καὶ παρὰ τὴν φαρέτραν ἐν κολειῇ κοπίδα ἢ σάγα αριν, 
ἕτε δὲ γέῤδον. χαὶ παλτὰ δύο, ὥςτε τὸ μὲν ἀφεῖναι, τῷ 
δ᾽, ἂν δέῃ, ἐκ χειρὸς χοῦσϑαι. διὰ τοῦτο δὲ δημοσίατο 
τοῦ ϑηρᾶν ἐπιμέ). ονται χαὶ βασιλεὺς ὥςπεο καὶ ἐν πο- 
λέμω ἡγεμὼν αὐτοῖς ἐστι καὶ αὐτός τε ϑηρᾷ χαὶ τῶν 
ἄλλων ἐπιμελεῖται ὅπως ὦν ϑηρῶσιν, ὅτι ἀλ ηϑεστάτη 
αὐτοῖς δοχεῖ αὑτη ἢ μελέτη τῶν πρὸς τὸν πόλεμον 
εἶναι. χαὶ γὰρ πρωὶ ἀνίστασθαι ἐθίζει χαὶ ψύχη χαὶ 
ϑάλπη ἀνέχεσθαι, γυμνάζει δὲ χαὶ ὁδοιπορίαις χαὶ δοό- 
μοις, ἀνάγχη δὲ χαὶ τοξεῦσαι ϑηοίον χαὶ ἀχον τίσαι ὕ- 
που ἂν παραπίπτῃ. καὶ τὴν ψυχὴν δὲ πολλάκις ἀνάγκη 
ϑήγεσϑαι, ὅταν τι τῶν ἀλχίμων ϑηοίων ἀνϑιστῆται" 
παίειν μὲν γὰρ δήπου δεῖ τὸ δριόσε γιγνόμενον, φυλά- 
ξασϑαι δὲ τὸ ἐπιφερόμενον " ὥςτε οὐ ῥάδιον εὑρεῖν ἐν 
τῇ ϑήοα τί ἄπεστι τῶν ἐν πολέμῳ παρόντων. ἐξέρχον- 11 
ται δὲ ἐπὶ τὴν ϑήοαν ἄοιστον ἔχοντες 1 πλεῖον μέν, ὡς 
τὸ εἰκός, τῶν παίδων, τἄλλα δὲ διοιον. χαὶ ϑηρῶντες 
μὲν οὐχ ἂν ἀριστήσαιεν, ἢν δέ τι δεήσῃ ἢ ϑηρίου ἕνεχα 
ἐπικαταμεῖναι ἢ ἄλλιοὶ βουληϑῶσι διατρῖιναι “περὶ τὴν 
ϑήραν, τὸ ἄριστον τοῦτο δειπνήσαντες τὴν ὑστεραίαν 
αὖ ϑηοῶσι μέχρι “δείπνου, καὶ μίαν ἄμφω τούτω τὼ 
ἡμέρα λογίζονται, ὅτι μιᾶς ἡμέρας σῖτον δαπανῶσι. τοῦ- 
τὸ δὲ ποιοῦσι τοῦ ἐθίζεσθαι ἕνεκα, ἵνα ἐάν τι χαὶ ἐν 
πολέμῳ. δεήσῃ, δύνωνται τοῦτο ποιεῖν. χαὶ ὕψον δὲ 
τοῦτο “ἔχουσιν οἱ τηλιχοῦτοι ὅ.τι ἂν ϑηράσωσιν, εἰ δὲ 
μή, τὸ κάρδαμιον. εἰ δέ τις αὐτοὺς οἴεται ἢ ἐσϑίειν άη- 

ν" 

δῶς, ὅταν κάρδαμον μόνον ἔχωσιν ἐπὶ τῷ σίτῳ, ἢ πί- 

10. αὕτη ἡ μελέτη] Ἐστίαββθ σϑυΐιι5 αὕτη μελέτη. εἰξῖ ποῖ 
ζαϊβιιν εδὲ ἢ μελέτη. 11. ἢν δέ τι δεηση] Θαοά ΠΡγαυτὶ 4}1-- 
- ξῃδᾳ Ρεν ΠΘσ  σοπ ϊα τ Βᾶρε ΡΥϊονῖθειβ σομ ἐπι αηοϑ βου ρβ6ν: ἡπῖ 

ἢν μη τι δεήση. ἀπβανι ἀδάϊι σοπίοοιϊινης ἢ» μή τι δεήσῃ (νεῖ 
δέη). ἢν δέ τι δέῃ. ἀιᾶπι τὰ ἀθρυσνανο βοπίεπιΐλπι ραϊοῖ, τι 
ἐπι Πσοιῖθις Ὑἰνὶβ ἴὰ πυθηἴθπὶ γϑηἶβδο σοϊγαμάαι αὶ 5ϊϊ. 
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γειν ἀνγδῶς, ὅταν ὕδωρ πίνωσιν, ἀναμνησϑήτω πῶς ἡδὺ 
μὲν μᾶζα χαὶ ἄρτος πεινῶντι φαγεῖν, πῶς δὲ ἡδὺ ὕ- 

«οὐὼρ διμῶντι πιεῖν. αἱ δ᾽ αὖ μένουσαι φυλαὶ διατρί- 
βουσι μελετῶσαι τά τὲ ἄλλα ἃ παῖδες ὄντες ἔμαϑον 
χαὶ τοξεύειν χαὶ ἀχοντίζειν, χαὶ διαγωνιζόμενοε ταῦτα 
πρὸς ἀλλήλους διατελοῦσιν. εἰσὶ δὲ χαὶ δημόσιοι τού- 
τῶν ἀγῶνες χαὶ ἀϑλα προτίϑεται. ἐν ἢ δ᾽ ἂν φυλῇ 
σπιλεῖστοι ὦσι δαημονέστατοι χαὶ ἀνδρικώτατοι χαὶ εὖ- 
πιστότατοι, ἐπαινοῦσιν οἱ πολῖται χαὶ τιμῶσιν οὗ μόνον 
τὸν νῦν ἄρχοντα αὐτιῶν, ἀλλὰ χαὶ ὅςτις αὐτοὺς παῖδας 
ὄντας ἐπαίδευσε. χρῶνται δὲ τοῖς μένουσι τῶν ἐφήβων 
αἱ ἀρχαί, ἣν τι ἢ φρουρῆσαι δεήση ἢ χκαχοΐργους ἐρευ- 
γῆσαι ἢ ληστὰς ὑποδραμεῖν ἢ χαὶ ἄλλο τι ὅσα ἰσχύος 
τε χαὶ τάχους ἔργα ἐστί. ταῦτα μὲν δὴ οἱ ἔφηβοι πράτ-- 
τουσιν. ἐπειδὰν δὲ τὰ δέκα ἔτη διατελέσωσιν, ἐξέρχον- 

413ται εἰς τοὺς τελείους ἄνδρας. ἀφ᾽ οὗ ὁ᾽ ἂν ἐξέλϑωσι 
χρόνου οὗτοι αὖ πέντε χαὶ εἴχοσιν ἔτη ὧδε διάγουσι. 
πρῶτον ιιὲν ὥςπερ οἱ ἔφηβοι παρέχουσιν ἑαυτοὲς ταῖς 
ἀρχαῖς χρῆσϑαι, ἦν τι δέῃ ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ ὅσα φρο- 
γούντων τὲ ἤδη ἔργα ἐστὶ χαὶ ἔτι δυναμένων. ἢν δὲ 

, ποὺ δέῃ στρατεύίεσϑαι, τόξα μὲν οἱ οὕτω πεπαιδευμέ- 
γοι οὐχέτι ἔχοντες οὐδὲ παλτὰ στρατεύονται, τὰ δ᾽ ἀγ- 
χέμαχα ὕπλα χαλούμενα, ϑώραχά τε περὶ τοῖς στέρνοις 
καὶ γέῤῥον ἐν τῇ ἀριστερζ,, οἷόνπερ γράφονται οἱ Πέρσαι 
ἔχοντες, ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ μάχαιραν ἢ χοπίδα. καὶ αἱ ἀρ- 
χαὶ δὲ πᾶσαι ἐχ τούτων χαϑίστανται πλὴν οἱ τῶν παί- 
δὼν διδάσχαλοι, ἐπειδὰν δὲ τὰ πέντε χαὶ εἴχοσιν ἔτη 
διατελέσωσιν, ν᾽ ι "»" ἕ τ ὦ ει σαν μὲν ἂν οὗτοι. πλεῖόν τι γέγονοτες 
»-. - Φ . » ᾿Ὶ Ἀ Γ - -.-- Ε ΡΨ. ἊΨ - , πέντηχοντα ἑτὴ ἀπὸ γενεᾶς " ἐξέρχονται δὲ τηνικαῦτα 

ἈΆ  ἐ ᾽ ΐ ᾽ ι ᾽ 14εἰς τοὺς γεραιτέρους ὄντας τὲ χαὶ χαλουμένους. οἱ ὃ 

11. ἀνανησϑήτω πῶς ἡδύ] πῶς εἰς οἰ δαϊοοῖτο τοῖ δἄνθθίο 
οοπὶπ οι ἴον σο αἰΐὰ τὶς δεῖ Ζύδον ὡς: ὡς δηΐηι οἴμ ἶρϑο δοῃ- 
ἑν σίταιν δε νου ἷο νοὶ δὐ᾽ροῖνο δὲ δεῖ {ἃ πη, πῶς δά ἰτοῖΐδηι 56 Ὡ-- 
τδητῖατι γϑίδυλιν νϑυιεμενιιθ. δβὲ τὶ ἐ. Αμὰθὰ5. ὙΠ]. 7. 27. ἔϑε 
δὴ ἀναμνήσθητι πῶς μέγα ἡγοῦ τότε χαταπράξασϑιαι ἵὲ νῦν 
χατεσιθειϊκεγος ἔχεις. ἤπια δεϊι Ζ} πο ἐμ ο]  ἰσογεῖ, (Ἕὐον- 
πριν ταν ὅρον. ΨΥ, Ὁ. 8, γὺν δὲ πῶς οἴει μὲ ἀφύμως ἔχειν ; 
1 τα πιις Ερῖξε. ΥἹ. οἶσϑις πῶς εἶμι βραδύς. 12. ἄλλο τι φὰπι 
δέῃ ποῖ οὐ χρῆσϑαι φομἐπηρ διά 8586 ἀρρδτεῖ. 
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αὖ γεραίτεροι οὗτοι στρατεύονται μὲν οὐχέτι ἔξω τῆς 
ἑαυτῶν, οἶἴχοι δὲ μένοντες δικάζουσι τά τε χοινὰ πάντα 
καὶ τὰ ἴδια. καὶ ϑανάτου δὲ οὗτοι χρίνουσι, καὶ τὰς 
ἀρχὰς οὗτοι πάσας αἱροῦνται" χαὶ ἣν τις ἢ ἐν ἐφήβοις ἢ 
ἐν τὲλ “εέοις ἀνδράσιν ἐλλίπῃ τι τὰ νομίμων, φαίνουσι 
μὲν οἱ φύλαρχοι ἕκαστοι χαὶ τῶν ἄλλων ὃ βουλόμενος, 
οἱ δὲ γεραίτεροι ἀκούσαντες ἐχχκοίνουσιν" ὃ δὲ ἐχκρι- 
ϑεὶς ἄτιμος διατελεῖ τὸν λοιπὸν ϑίον. 

Ἴνα δὲ σαφέστερον δηλωϑῇ πᾶσα ἡ Περσιῶν πολι-18 
τεία, μιχρὸν ἐπάνειμει" νῦν γὰρ ἐν βραχυτάτῳ ἂν δηλω- 
ϑείη διὰ τὰ προειρημένα. λέγονται μὲν γὰρ Πέρσαι ἀμ- 
φὶ τὰς δώδεκα μυριάδας εἶναι" τούτων δ᾽ οὐδεὶς ἀπε- 
λήλαται νόμῳ τειν χαὶ ἀρχῶν, ἀλλ᾽ ἔξεστι πᾶσι Πέο- 
σαις πέιιπειν τοὺς ἑαυτῶν παῖδας εἰς τὰ χοινὰ τῆς ὅν. 
καιοσύνης διδασχαλεῖα. ἀλλ᾽ οἱ μὲν δυνάμενοι τοέφειν 
τοὺς παῖδας ἀογοῦντας πέιπουσιν, οἱ δὲ μὴ δυνάμενοι 
οὐ πέιπουσιν. οἱ δ᾽ ἂν παιδευϑῶσι παρὰ τοῖς ὄπιιο-- 
σίοις διδασχάλοις, ἔξεστιν αὐτοῖς ἐν τοῖς ἐφήβοις γεας- 
ἘΣ τ τὸ τοῖς δὲ μὴ διαπαιδευϑεῖσιν οὕτως οὐχ ἕξ Ξες- 
στιν. οἱ δ᾽ ἂν αὖ ἐν τοῖς ἐφ ἤβοις διατελέσωσι τὰ νό- 
μια πϑβοϑεις ἔξεστι τούτοις εἰς τοὺς τελείους Πρόρν 
συναλίξζεσϑαι καὶ ἀρχῶν καὶ τιιιῶν μετέχειν, οἱ δ᾽ 
μὴ διαγένων ται ἐν τοῖς ἐφήβοις, οὐχ ἔρχονται εἰς τοὺς 
τελείους. οἱ εδ' ἂν αὖ ἐν τοῖς τελείοις διαγένωνται ἀνε-- 
πίληπτοι, οὗτοι τῶν γεραιτέρων γίγνονται. οὕτω μὲν δὴ 
οἱ γεραίτεροι διὰ πάντων τιν καλῶ (ἢν ἑληλὲ ϑότες καϑι- 
στανται" καὶ Ἃ πολιτεία ἐστὶν ἡ Περσῶν καὶ ἢ ἐπιμιέ- 
λεια αὕτη, ᾿ οἴονται χρεήμενοι βῶ τιστοι ἂν εἶναι. χαὶ 16 

͵ 
. νῦν. δὲ ἔτι ἐμμένει μαοτύοια καὶ τῆς μετρίας διαίτης 

αὐτῶν χαὶ τοῦ ἐχπονεῖσϑαι τὴν δίμιταν. αἰσχρὸν; ἐν 
γὰρ ἔτι χαὶ νῦν ἐστι Πέρσαις χαὶ τὸ ἀποπτύειν χαὶ τὸ 
ἀπομύττεσϑαι χαὶ τὸ (φύσης μεστοὺς φαίνεσϑαι, «ἰ-- 
σχφὸν δὲ ἕτι καὶ τὸ ἰόντα ποῦ φανερὸν γενέσϑαι ἢ τοῦ 
οὐρῆσαι ἕνεχα ἢ χαὶ ἄλλου τινὸς τοιούτου. ταῦτα δὲ οὐκ 
ἂν ἐδύναντο ποιεῖν, εἰ μὴ χαὶ διαίτῃ μετρίᾳ ἐχρῶντο 
καὶ τὸ ὑγρὸν ἐχπονοῦντες ἀνήλισχον, ὥςτε ἄλλῃ πῇ 

16. μαρτυρία τγοοῖρ ϑῖρρμδιιιβ ΡΙῸ “ἀπρτυοίᾳ. 
: Ὗ Ἂ 
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ἀποχωρεῖν. ταῦτα μὲν δὴ κατὰ πάντων Περσῶν ἔχομεν 
λέγειν" οὗ δὲ ἕνεχα ὃ λόγος, ὡφμ μήϑη, γῦν λέξομεν τας 
Κύρου πράξεις ἀρξάμενοι ἀπὸ πουδόξ, 

ΘΟΑΡΟΤϑΌΡΙΙΠΙ, 

Πιιοάοοϊπι δῆποβ πϑῖαβ Ογτιιβ δά ἀστατι Ρτοξδοξις εβὲ, δρυὰ 
δαὶ πεῖΐα ΟΣ ΟΣ φαυϊάοπι, βορὰ ἴησοσαα δΐχιιθ ᾿ξ ἀϊχῖς οἱ 

ἐμεῖι αὐ Θστορίαπι πιρητξῖ δὲ δηϊηνὶ μϑδυΐδω οϑβίθπάθσγοϊς ομπυηλιν- 
4116 ἃπηοτοπὶ βἰθδὲ οομποιϊατεῖ. 

Κῦρος γὰρ μέχρι μὲν δώδεκα ἐτῶν ἢ ὀλίγῳ πλεῖον 
ταύτῃ τῇ παιδείᾳ ἐπαιδεύϑη. χαὶ πάντων τῶν ἡλίκων 
διαφέρων ἐφαίνετο καὶ εἰς τὸ ταχὺ μανϑάνειν ἃ δέοι 
καὶ εἷς τὸ καλῶς χαὶ ἀνδρείως ἕχαστα ποιεῖν. ἐχ δὲ 
τούτου τοῦ χρόνου μετεπέμψατο “Ἵστυάγης τὴν ἑαυτοῦ 
ϑυγατέρα χαὶ τὸν παῖδα αὐ ἘΡΕΡ ἰδεῖν γὰρ ἐπεθύμει, ὅτι 
ἤκουε καλὺν χκἀγαϑὸν αὐτὸν εἶναι. ἔρχεται δ᾽ αὐτῇ τε 
ἢ ανδάνη πρὺς τὸν πατέρα καὶ τὸν Κῆρον τὸν υἱὸν 
ἔχουσα. ὡς ̓ δὲ ἀφίχετο τάχιστα, χαὶ ἔγνω ὃ Κῦρος τὸν 
“στυάγην τῆς μητρὸς πατέρα ὄντα, εὐϑὺς οἷα δὴ παῖς 
φιλόστορ, Ὄς φύσει ἡσπάζετό τὲ αὐτὸν ὥςπερ, ἂν εἴ τις 
πάλαι συ »ντεϑραμιμένος χαὶ πάλαι φιλῶν ἀσπάζοιτο, χαὶ 
δρῶν δὴ αὐτὸν χεχοσμη μένον καὶ ὀφϑαλμῶν ὑπογραφῇ 
χαὶ χρώματος ἐντοίψει καὶ κύμαις προς ςϑέτοις, ἃ δὴ γό- 
μιμα ἦν ἐν Πϊήδοις" ταῦτα γὰρ πάντα Ἀ]ηδικά ἐστι, 
χαὶ οἱ πορφυροῖ χιτῶνες χαὶ οἱ κάνδυες χαὶ οἱ στρε- 
πτοὶ περὶ τῇ δέρῃ χαὶ τὰ ψέλια περὶ ταῖς χερσίν... ἐν 
Πέρσαις δὲ τοῖς οἴχοι χαὶ νῦν ἔτι πολὺ χαὶ ἐσθῆτες 
φαυλότεραι χαὶ δίαιται εὐτελέστεραι" δρῶν δὴ τὸν κό- 
σμον τοῖ πάππου, ἑιβλέπων αὐτιῷ ἔλεγεν, Ὦ μῆτερ, ὡς 
καλός ἐιοι ὃ πάππος. ἐρωτώσης 'δὲ τῆς μητρὸς αὐτὸν 
πύτερος δοχεῖ καλλίων χὰ ὺς εἶναι, ὃ πατὴρ ἢ οὗτος, 
ἀπεχοίνατο ἄρα ὃ Κῦρος, Ἃ) μῆτερ, Περσιῦν, μὲν, πολὺ 
κάλλιστος ὃ ἐμὸς πατήρ, Ὥήδων μέντοι ὕσων ἑώρακα 
ἐγὼ χαὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς. χαὶ ἐπὶ ταῖς ϑύραις πολὺ οὗτος 

5 “- πεέρὲ --- περὶ] ΑἸῚ Τρτὶ οἱ περὶ --- τὰ περὶ. ᾿ 
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ἐμὸς πάππος χάλλιστος. ἀντασπαζόμενος δὲ ὃ πάπ- 
πος αὐτὸν χαὶ στολὴν χαλὴν ἐνέδυσε καὶ στρεπτοῖς καὶ 
ψελίοις ἐτίμα καὶ ἐχύσμει, καὶ εἰ που ἐξελαύνοι, ἐφ᾽ Ἱπ- 
που χϑυσοχαλίνου περιῆγεν, ὥςπερ χαὶ αὐτὸς εἰώϑει 
πορεύεσϑαι. ὃ δὲ Κῦρος ἅτε παῖς ὧν καὶ φιλόχαλ ος χαὶ 
φιλύ ὄτιμος ἤδετο τῇ στολῇ, χαὶ ἱππεύειν μανϑάνων. ὑπερ- 
ἔχαιρεν " ἐν Πέρσαις γὰρ διὰ τὸ χαλ ἑπὸν εἰγαι καὶ. τοέ- 
4ειν ἵππους καὶ ἱππεύειν ἐν ὀϑειν7: οὔση τῇ χώρᾳ χαὶ 

ἰδεῖν ἵππον σπάνιον. δειπνῶν δὲ ὁ ᾿Ἰστυάγης σὺν τῇ 
ϑυγατρὶ χαὶ τῷ Κύρω, βουλόμενος τὸν παῖδα ὡς ἤδι- 
στα δειπγεῖν, ἵνα ὥζον τὰ οἰχαδε ἈΘΡΌΟΝ προςήγαγεν 
αὐτῷ καὶ παροψίδας καὶ παντοδαπὰ ἐιβάμιατα καὶ 
βρώματα. τὸν δὲ Κῦρον ἔφασαν. λέγε εν, Ὦ πάππε, ὅσα 
πράγματα ἔχεις ἐν τῷ δείπνῳ, εἰ -ἀνάγχη σοι ἐπὶ πάντω 
τὰ λεχάνια ταῦτα διατείνειν τὰς ,Ζεῖρας χαὶ ἀπογεύεσθαι 
τούτων τιῶν παντοδαπῶν βοωμάτων. Τί δέ, φάναι τὸν 
“Δστυάγην, οὐ γὰρ πολὺ σοι δοχεῖ κάλλιον τόδε τὸ δεῖ- 
πνὸν εἶναι τοῦ ἐν Πέρσαις; τὸν δὲ Κῦρον πρὸς ταῦτα 
ἀποχοίνασϑαι λέγεται, Οὐχί, Ω πάππε" ἀλλὰ πολὺ «- 
πλουστέρα καὶ ᾿εὐθυτέρα παρ᾽ ἡμῖν ἢ ὁδός ἐστιν ἐπὶ τὸ 
ἐμπλησϑῆναι, ἢ παρ᾿ ὑμῖν. ἡμᾶς μὲν γὰρ ἄρτος καιὶὲ 
χρέα εἰς τοῦτο 'ἄγει, ὑμεῖς δὲ εἰς μὲν τὸ αὐτὸ ἡμῖν 
σπεύδετε, πολλ οὺς δέ τινας ἑλιγμοὺς ἄνω καὶ κάτω πλα- 
»όμενοι. μόλις ἀφιχνεῖσϑε ὅποι ἡμεῖς πάλαι ἥχομεν. 
Ἀλλ᾽, ὦ παῖ, “φάναι τὸν “Τστυάγην, οὐχ ἀχϑύμενοι ταῦ- 
τα "πρωίαν δμεδαὶ γευόμενος δ᾽, ἔφη. χαὶ σὺ ΤῈ ἦσῇ 
ὅτι ἡδέα ἐστίν. “Ἰλλὰ χαὶ σέ, φάναι τὸν Κῦρῦὺν, ὑρεῆ, 
ὦ πάππε, μυσαττόύόμενον ταῦτα τὰ βοώματα. χαὶ τὸν 
“Ηστυάγην ἐπεοέσϑαι, Καὶ τίνι. δὴ σὺ τεκμαιρόμενος, (ὦ 
παῖ, λέγεις; Ὅτι σε, φάναι, ὑρίῶ, ὅταν μὲν τοῦ ἄρτου 
ἑμη, εἰς οὐδὲν τὴν χεῖρα ἀποψιώμενον. ὅταν δὲ τού- 
τίον τιγὴς ϑίγῃς, εὐϑὺς ἀποχαϑαίρη τὴν χεῖρα. εἰς τὰ 
χειροιιάαχτοα. ὡς πάνυ ἀχϑόμενος ὅτι πλέα σοι ἀπ᾿ αὐ- 

τῶν. ἐγένετο. πρὸς ταῦτα δὴ τὸν “Ἵστυύ ἄγην εἰπεῖν. ἰ: 8 
τοίνυν οὕτω γιγνώσχεις, (ὦ παῖ. ἀλλὰ κρέα γε εὐυχοῦ, 
ἵνα νεανίας οἴχαδε ἀπέλϑης. ἅμα δὲ ταῦτα λέγοντα 

5. Θυοά ἴῃ θυ. οϑὶ γνώση, απτν 4115 5ἤτν Π Πθτι5. δα ποτπνθ 
Αὐτοὶ ΞΡ ΟΠ ἶ5. τρυ οσππετῃ βου οη ἀπνηηεο, “πόσει οιἴϊαη ἴὰ- 

ςοαιθιι5 ἰἰπυῖ5 δβ8ξθὸ πον ρϑὶ «υοὰ «μιῖ5 αι ἤρι. 

ὡν 



8ϑ 

42 Π1Β. 1. ΟΡ. ΠΙ. 

πολλὰ αὐτῷ παραφέρειν. καὶ ϑήρειαι. καὶ τῶν ἡμέρων. 
χαὶ τὸν Κῦρον, ἐπεὶ ἑώρα πολλὰ τὰ χρέα, εἰπεῖν, 
καὶ δίδως, φάναι, (ὦ πάππε, πάντα ταῦτά μοι τὰ κρέα 
ὅ,τι βούλομαι αὐτοῖς χρῆσϑαι; Νὴ Δία, φάναι, ὦ παῖ, 
ἔγωγέ σοι. ἐνταῦϑα δὴ τὸν Κῦρον λαβόντα τῶν χρεῶν 
διαδιδόναι τοῖς ἁμῷὶ τὸν πάππον ϑεραπευταῖς, ἐπιλέ- 
γοντα ἑχάστῳ, Σοὶ μὲν τοῦτο ὅτι προϑύμως με ἱππεύ- 
εἰν διδάσχεις, σοὶ δὲ τι μοι παλτὸν ἔδωκας" νῦν γὰρ 
τοῦτο ἔχω, σοὶ δὲ ὅτι τὸν πάππον χαλῶς ϑεραπεῦεις, 
σοὶ δὲ ὕτι μου τὴν μητέρα, τιμξον ταῦτα ἐποίει ἕως 
διεδίδου πάντα ἃ ἔλαβε χρέα. Σάχᾳ δέ, φάναι τὸν 
᾿Ἡστυάγην, τῷ οἰνοχύῳ, ὃν ἐγὼ μάλιστα τιμῶ, οὐδὲν 
δίδως; ὃ δὲ Σάχας ἄρα χαλός τε ὧν ἐτύγχανε καὶ τι- 
μὴν ἔχων προςάγειν τοὺς δεομένους “στυάγους χαὶ ἀπο- 
χωλύειν οὺὃς μὴ καιρὸς αὐτῷ δοχοίη εἰναι προςάγειν. 
καὶ τὸν Κῦρον ἐπερέσϑαι προπετῶς ὡς ἂν παῖς μηδέπω 
ὑποτιτήσσων, Διὰ τί δή, (ὦ πάππε, τοῦτον οὕτω τιμᾷς; 
καὶ τὸν. ἡφαειώω γὴν σχώψαντα εἰπεῖν, Οὐχ ὁρᾷς, φάναι, 
ὡς "καλῶς οἰνοχοεῖ καὶ εὐσχημόνως; οἱ δὲ τῶν βασιλέων 
τούτων οἷν οχύοι χομιψῶς τὲ οἰνοχοοῦσι καὶ καϑαρείως 
ἐγ χέουσι χαὶ διδόασι τοῖς τρισὶ δακτύλοις ὀχοῦντες τὴν 
φιάλην χαὶ προςφέρουσιν ὡς ἂν ἐνδοῖεν τὸ ἔχπωμα εὐ- 
ληπτότατα τί μέλλοντι πίνειν. Κόευσον δή, φάναι, ὦ 
πάππε, τὸν Σάχαν χαὶ ἐμοὶ δοῦναι τὸ ἐχπωμα, ἵνα χἀ- 
,ὼ καλῶς, σοι πιεῖν ἐγχέας ἀγαχτήσωμαί σε, ἢν δύνω- 
μαι. χαὶ τὸν χελεῦσαι δοῦναι. λαβόντα δὴ τὸν Κῦρον 
οὕτω μὲν δὴ εὖ χλύσαι τὸ ἔχπωμα (ὥςπερ τὸν Σάχαν ἑώρα, 
οὕτω δὲ στήσαντα τὸ πρόςωπον σπουδαίως χαὶ εὐσχη- 
μόνως προςενεγχεῖν χαὶ ἐνδοῦναι τὴν φιάλην τῷ πάπ- 
πῳ ὥςτε τῇ μητρὶ καὶ τῷ ψίαων ὅλ πολὺν γέλωτα πα- 
σασχεῖν. καὶ αὐτὸν δὲ τὸν Κῦρον ἐχγελάσαντα, ἀναπη- 

Σ δῆσαι πρὸς τὸν πάππον καὶ φιλοῦντα ἅμα εἰπεῖν, 2 
Σάχα, ἀπόλωλ ας " ἐχβαλῶ σε ἐκ τῆς τιμῆς " τά τε γὰρ 
ἄλλα, φάναι, οοῦ χάλλ (ον οἰνοχοήσω χαὶ οὐχ ἐχπίομαι 
αὐτὸς τὸν οἶνον. οἱ δ᾽ ἄρα τῶν βασιλέων οἰνοχόοι, 
ἐπειδὰν διδῶσι τὴν φιάλ ην, ἀρύσαντες ἀπ᾽ αὐτῆς τῷ 
χε άϑω εἰς τὴ » ἀριστερὰν χεῖρα ἐγχεάμενοι καταῤῥοφοῦ- 
σῖ, τοῦ δὴ εἰ «φάρμακα ἐγχέοιεν μἡ λυσιτελεῖν αὐτοῖς. 

10ὲχ τούτου δὴ ὁ ᾿στυάγης ἐπισχώπτων, Καὶ τί δή, ἔφη, 
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Σ τυ φν λλ ’ κ τ’ 5...» "τ}ὔ ᾿ 
ὦ Κῦρε, τἄλλα μιμούμενος τὸν “Ξάχαν οὐχ ἀπεῤῥόφης 

- ͵ , ἔν λς ΩΝ 
σας τοῦ οἴνου; Ὅτι, ἔφη, νὴ Δία ἐδεδοίχειν μὴ ἐν τῷ 

- ) Ἀ [κἱ 

χρατῆρι φάρμακα μεμιγμένα εἴη. καὶ γὰρ ὅτε εἱστίασας 
σὺ τοὺς φίλους ἐν τοῖς γενεϑλίοις, σαφῶς χατέμαϑον 

“ ε - - -Ν Ἁ - φάρμαχα ὑμῖν αὐτὸν ἐγχέαντα. Καὶ πῶς δὴ σὺ τοῦτο, 
- ε" - ΄ ᾿ « « ς,, Η 
ἕφη, ὦ παῖ, κατέγνως ; Ὅτι νὴ 40 υμᾶς ἑώρων καὶ 

- ,ὔ “ ᾿ . --- 

ταῖς γνώμαις καὶ τοῖς σώμασι σφαλλοιμιένους. πρῶτον 
-- «ς - «ν ἢ: “« - 

μὲν γὰρ ἃ οὐκ ἐᾶτε ηιιᾶς τοὺς παῖδας ποιεῖν, ταῦτα 
» ΓΩ , 

αὐτοὶ ἐποιεῖτε. πάντες μὲν γὰρ ἅμα ἐχεχράγειτε, ἐμιαν- 
’ - ᾿ ’ὔ ᾽ς. - 

ϑάνετε δὲ οὐδὲ ἐν ἀλλήλων, ἤδετε δὲ καὶ μάλα γελοίως, 
’, . - “« ᾿] ’ “ υ 

οὐχ ἀχροιύμενοι δὲ τοῦ ἄδοντος ὠμνύετε ἄριστα ἄδειν, 
. ς - ς - Γ 2 

λέγων δὲ ἕχαστος τιμῶν τὴν ἑαυτοῦ ῥώμην, ἐπεὶ ἀνα- 
’ 2 ’ Ὶ σ' 7 -- Ὗ « -- 

σταίητε ὑρχησόμενοι, μὴ ὅπως ὑρχεῖσϑαι ἐν. ῥυϑμῷ, 
ἀλλ΄ οὐδ᾽ ὀοϑοῖσϑαι ἐδύνασϑε. ἐπελέλησϑε δὲ παντά- 

ὔ “ αν ὑπ ᾽ « »Ἁ « δων 
πάσι σὲ τὲ ὑτε βασιλεὺς ῆσϑα, οἵ τὲ ἄλλοι ὁτι σὺ κο- 

᾿ ν », ΡΞ 

χων. τότε γὰρ δὴ ἔγωγε χαὶ πρῶτον χατέμαϑον ὅτι 
- ’ « ς -- ᾽ὔ - γ23ᾳς 

τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἦν ἢ ἰσηγορία ὃ ὑμεῖς τότε ἐποιεῖτε. οὐδέ- 11 
- Ὁ - ᾿ « - ὦ , ’ « -ἣ ἈΝ 

ποτὲ γοῦν ἐσιωπᾶτε. χαὶ ὁ στυάγης λέγει, Ὁ δὲ σὸς 
, μ" ΡῚ » ’ γ , ᾿ ;" 7 πατὴρ, ἕφη, ὦ παῖ, πίνων οὐ μεϑύσχεται: Θὺ μὰ “410, 

» ἂ ἂὐ.8 - -- - ’ ἔα » κ 

ἔφη. ᾿λλὰ πῶς ποιεῖ; Ζιψῶν παΐεται, ἀλλο δὲ χαχὸν 
3 , ε ἫΝ ᾽ ᾿ - 

οὐδὲν πάσχει" οὐ γὰρ οἶμαι, ὦ πάππε, Σάχας αὐτῷ οἷ- 
“- ς ᾽ 5 ᾿ , ’ ΡῚ - - γοχοεῖ. χαὶ ἢ μήτηρ εἶπεν, ᾿Τλλὰ τί ποτε σύ, ὦ παῖ, τῷ 

τ' ς' . με ᾿ ν ἢ - ᾿ ΚΝ “ Ν Σάχα οὕτω πολεμεῖς ; τὸν δὲ Κῦρον εἰπεῖν, Ὅτι νὴ 
’ - 7ὔ -α ᾽ κ 

4.α, φάναι, μισῶ αὐτόν" πολλάχις γάρ μὲ πρὺς τὸν 
’ - » ἄω Γ 4 « ,ὔ 

πάππον ἐπιϑυιιοῖντα προςδουαμεῖν οὗτος ὁ μιαρώτατος 
ΡῚ “.Ῥ »α ᾽ , .ὅ 

ἀποχωλύει. ἀλλὰ ἱχετείω, φάναι, ὦ πάππε, δός μοι 
- « Ὑ ς. - κι ; -. 

τρεῖς ἡμέρας ἄρξαι αὐτοῦ. χαὶ τὸν στυύγην εἰπεῖν, 
- νυ » «{οῬ - χ- ’ὔ 

Καὶ πῶς ἂν ἄρξαις αὐτοῦ; καὶ τὸν Κῦρον φάναι, Στὰς 
» 4," δ΄ - ΄ᾳ » δ΄ «ὦ ᾽ 
ἄν ὥςπερ οὗτος ἐπὶ τῇ εἰςόδω, ἔπειτα: ὁπότε βούλοιτο 
παριέναι ἐπ᾿ ἄριστον, λέγοιμ᾽ ἂν ὅτι οὔπω δυνατὸν τῷ 
» μα .ἥω ᾽7 5" « 

ἀρίστω ἐντυχεῖν" σπουδάζει γὰρ πρός τινας εἶϑ᾽ ὃπό- 
κε . «Ψ ν - 

ταν ἦχοι ἐπὶ τὸ δεῖπνον, λέγοιμε᾽ ἂν ὕτι λοῦται" ἐπει- 

11. ὁπόταν ἤχοι --- ἐπειδὰν σπουδάζοι] Νοὸν ἀριὶ αὦ βοπῖθη.- 
Ὀδην 4το5 ἀδἰουΐουθϑ αιυΐϊίανν Πἰρυὶ ἰπἴογιιτ ποτ οβ. σον ον 5 
ἧχη --- σπουδάζη. αἱ ὁπότε Ροιζιβ. αὶ πθοτΐο ἔποναῖ, ρτὸ ἐπέε- 
δὰν διυίΐθιν ἐπεὶ νοὶ εἰ οὐὰν Πἰρυῖβ χΐθτ5. οι 5 γοϑου ρθε νὲ- 

ἀρδῖιν. Ὑ αἰσηΐδηι βουρίαγαπι «τ Ατιϊσοτισαν τἰϑυιΐ σου σττιοτθ σοΏ-- 
τοι αῖ, σονιϊονίθιις 4π8πὶ δεδιις ργοϊαϊα ϑυπὶ τϑϑιϊμνονθ αἱ ἀς- 
ὈΦΡῖι. ϑοὰ «ιαϊία πιιδαιαμν οχβιϑηϊ. 



14 118. 1. ΟΑΒΡ.  Π|. 

δὰν δὲ πάνυ σπουδάζοι φαγεῖν, εἴποιμ᾽ ἄν ὅτι παρ 
ταῖς γυναιξίν ἐστιν " ἕως παρατείναιμι τοῦτον ὥςπερ οὔ- 

12τος ἐμὲ παρατείνει ἀπὸ σοῦ κωλύων. τοσαύτας μὲν αὖ- 
τοῖς εὐϑυμίας παρεῖχεν ἐπὶ τῷ δείπνω" τὰς δὲ ἡμέρας, 
εἴ τινος αἰσϑοιτο δεύμενον ἢ τὸν πάππον ἢ τὸν τῆς 
μητρὸς ἀδελφόν, χαλεπὸν ἦν ἄλλον φϑάσαι τοῦτο ποι- 
ἤσαντα " ὅ,τι γὰρ δύναιτο ὃ Κῦρος ὑπερέχαιρεν αὐτοῖς 

"7 

χαριζόμενος. 
13 Ἐπεὶ δὲ ἡ Π]ανδάνη παρεσχευάζετο ὡς ἀπιοῦσα πά- 
λὼ πρὸς τὸν ἄνδοα, ἐδεῖτο αὐτῆς ὃ ᾿Ἰστυάγης καταλι- 
πεῖν τὸν Κῦρον. ἡ δὲ ἀπεχοίνατο ὅτι βούλοιτο μὲν ἅ- 
πάντα τῷ πατρὶ γχαρίζεσϑαι, ἄχοντα μέντοι τὸν παῖδα 

κ᾿ 5 ΠΩ . « υ . ἃ ς 2 ,’ 

14γχαλεπὸν εἶναι νομίζειν χαταλιπεῖν. ἔνϑα δὴ ὁ ““στυά- 
γης λέγει πρὸς τὸν Κῦρον, Ὦ παῖ, ἢν μένῃς παρ᾽ ἐμοί, 
πρίῆτον μὲν τῆς παρ᾿ ἐμὲ εἰσόδου σοι οὐ Σάχας ἄρξει, 
ἀλλ᾽ ὁπόταν βούλῃ εἰςιέναι ὡς ἐμέ, ἐπὶ σοὶ ἔσται" καὶ 
χάριν σοι εἴσομαι ὕσῳ ἂν πλεονάκις εἰςίῃς ὡς ἐμέ, ἔπει-- 
τα δὲ ἵπποις τοῖς ἐμοῖς χρήσῃ χαὶ ἄλλοις ὁπόσοις ἂν 
βούλῃ, καὶ ὕταν ἀπίῃς, ἔχων ὄπει οὃς ἂν αὐτὸς ἐϑέλῃς. 
ἔπειτα δὲ ἐν τιῦ δείπνῳ ἐπὶ τὸ μετρίως σοι δοχοῦν ἔχειν 
ὑποίαν ἂν βούλῃ ἡδὺν πορεύσῃ. ἔπειτα τά τὲ νῦν ὄντα 

ἐν τῷ παραδείσω ϑηρία δίδωμί σοι καὶ ἄλλα παντο- 
δαπὰ συλλέξω, ἃ σὺ ἐπειδὰν τάχιστα ἱππεύειν μάϑῃς, 
διώξῃ, χαὶ τοξεύων χαὶ ἀχοντίζων καταβαλεῖς ὥςπερ οἵ 

μεγάλοι ἄνδρες. καὶ παῖδας δέ σοι ἐγὼ συμπαίχτορας 
παρέξω, χαὶ ἄλλα ὁπύσα ἂν ϑούλῃ λέγων πρὸς ἐιιὲ οὐκ 

1δάτυχήσεις. ἐπεὶ ταῦτα εἶπεν ὃ σιυάγης, ἦ μήτηρ διη- 
ρώτα τὸν Κῦρον πότερον βούλοιτο μένειν ἢ ἀπιέναι. ὃ 
δὲ οὐχ ἐμέλλησεν, ἀλλὰ ταχὺ εἰπε» ὅτι μένειν βούλοιτο. 

ἐπερωτη ϑεὶς δὲ πάλιν ὑπὸ τῆς “τοὺς ὁιὰ τί εἰπεῖν λέ- 
γεται, ὅτι οἶχοι μὲν τῶν ἡλίχων χαὶ εἰμὶ χαὶ δοχῶ 
ον σευ κοῦ μῆτερ, καὶ ἀκοντίζων καὶ τοξεύων, 
ἑνταῦϑα δὲ οἱὸ ὁτι ἱππεύων ἥττων εἰμὶ τῶν ἡλίκων " 
ΧΟ ἈΡΒΉΡ δι ισϑι, (ἢ “ἢτέρ, ἕξη. ὅτι ἐμὲ πάγυ ἁγιᾷ, 

᾿-»-" δέ βδιΠἢ}0 ἐνθάδε χαὶ μάϑω ἱππεύειν, ὅταν: 
μὲν ἐν Πέρσαις (ὁ, οἶμαί σοι ἐχείνους τοὺς ἀγαϑοὺς τὰ 
περιχά θᾳδίως γικησειν, ὅταν δὲ εἰς Πήδους ἔλϑω ἐν- 
ϑάϑε, πειράσομαι τῷ παπΖ ἀγαϑῶν ἱτιπέἕων χράτιστος 

Ἰθὼν ἱππεὺς συμμαχεῖν αὐτῷ, τὴν δὲ μητέρα εἰπεῖν, Τὴν 
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δὲ δικαιοσύνην, (ὦ παῖ, πῶς μαϑήσῃ ἐνθάδε, ἐχεῖ ὄντων 
σοι τῶν διδασχάλων; καὶ τὸν Κῦοον φάναι; 21.λ᾽, ὦ 
μῆτερ, ἀχριβῶς ταῦτά γε οἶδα. Πῶς σὺ οἶσϑα; τὴν 
ΠΙανδάνην. εἰπεῖν. Ὅτι. φάναι, ὃ διδάσκαλός μὲ ὡς 
ἤδη ἀκριβοῦντα "τὴν δικαιοσύνην χαὶ ἄλλοις καϑίστη 
δικάζειν., καὶ τοίνυν, φάναι, ἐπὶ μι ποτε δίκη πλ ηγὰς 
ἔλαβον ὡς οὐχ ὀρϑῶς ᾿διχάσας. ἦν δὲ ἡ δίχη τοιαύτη. 
παῖς μέγας μιχρὸν ἔχων χιτῶνα ἕτερον παῖδα μιχρὸν 17 
μιέγαν ἔχοντα χιτῶνα ἐχδύσας αὐτὸν τὸν μιὲν ἑαύτοῦ 
ἐκεῖνον ἠμφίεσε;, τὸν δὲ ἐχείνου αὐτὸς ἐνέδυ. ἐγὼ οὖν 
τούτοις διχάζων ἔγνων δέ ἮΝ εἶναι ἀμιᾳοτέροις τὸν ἀρ- 
μόζοντα ἑχάτερον χιτῶνα ἔχει ἐν τούτῳ αὖ {ιξ ἔπαι- 
σεν ὃ διδάσκαλος, λέξας ὅτι ὁπότε μὲν τοῦ ἁομόττοντος 
εἴην χριτής, οὕτω δέοι ποιεῖν, ὁπότε δὲ χοῖναι δέοι πο- 
τέρου ὃ χιτὼν εἴη, τοῦτ᾽ ἔφη σχεπτέον εἶναι τίς κτῆσις 
διχαίᾳ ἐστί, πότερα τὸν βίᾳ ἀφελόμενον ἔχειν. ἢ τὸν 
ποιησάμενον ἢ πριάμενον κεχτῦ ἤσϑαι" ἔπειτα δὲ ἔφη τὸ 
μὲν νόμιμον δίκαιον εἶναι. τὸ δὲ ἄγομιον βίαιον" σὺν 
τῷ νόμῳ οὖν ἐχέλ εὐὲν ἀεὶ τὸν διχαστὴν τὴν ψῆφον τίϑε- 
σϑαι. οὕτως ἐγώ σοι, ὦ ἢ "μῆτερ, τά γε δέκαμα παντάπα- 
σιν ἤδη ἀχριβῶ" ἣν δέ τι ἄρα προςδέωμαι, ὃ πάππος 
ἐξ, ἔφη,. οὗτος ἐπιδιδάξ ἕξει. 411 οὐ ταὐτά, ἕφη, (ὦ παῖ, 18 
παρὰ τῷ πάππῳ καὶ ἐν Πέρσαις δίχαια ὁμολογεῖται." 
οὗτος μὲν γὰρ τῶν ἐν ΠΤ] δοις πάντων ἑἕαυτὸν δεσπό- 
τὴν πεποίηκεν, ἐν ΠΙἊῈέρσαις δὲ τὸ ἴσον ἔχειν δίχαιον κγο-- 

16. ἀχριβῶς ταῦτά γε οἶδα] ΑἸ "ἰθτὶ ταῦτά γε ἤδη δἀάϊιο-- 
416 φιοὰ ἴὰπε ᾿ἀεβείεϊραι γερο ταῦτά γὲ ἤδη γινώσχω, ὉΠ 
ἀθ πιοὶβ ἀχοιβῶ ταῦτά τε ἤδη, αἰ 5. 17. ἤδη ἀχκριβῶ ἰπΐου οἱ 
οἶδα ἀχοιβῶς νατϊαϊαν. Ὑ δυιιπν τὐτιπν 6556 {ιοα μοϑιιΐῖπηις ἀο-- 
σθμξ “ιτὰ8 Μαμπάδηθ γοβροπάθε: ποὸ ποτὰ σομσ αι Πα τἃ δξῖ βοιϊ- 
Ρἴανα ἤδη οἶδα αὶ Βὶς ἃ 8. 17. 17. αὐτὸν κῖς ἀθυμίας, τι 
γι α10 8. 15. οχίν, --- ἁρμόζοντες -- ὡριόττοντος} ἘΕἰιοῖαπε 1-- 
᾿τὶ ΝΘ ομεἰβ ἰηΐδυ ἈΠ 5 γοῦθὶ ἐουμπιαβ: «ιιδγαιμι 50 Ϊὰ ΠῚ 
Ροβίουϊου σομ ΘΗ. --- ἐν δὲ τοῦ τῳ] Γαθεὶ ορεϊπιῖς ἐν τούτῳ αὖ, 
ἀλιῖ15 δἵ αἰϊον ἐν τούτῳ δ᾽ αὖ τοὶ ἐν τούτῳ δ᾽ ἄν, ιοῖ, Ρτο-- 
Ρὶλ5, οἰΐανν ἁἰΠιάϊε αα ἰὰ 4πο 8 ΕΠ ἀρἕσην δϑῖ οὐ». --- ἔπειτα 

δὲ ἔφη! [ν᾿ Βᾶμπο βου ριπνα αν οὐὐπν δα ϊοιῖθιι5 τ ϑῖθυῖθιιθ. σον 56. 
ΓΤ ἐνὶ ῃοϑενὶ. Ἠοροιϊίο οχ βιιρουϊουνίθιι γϑυρὸ ἵγο5. Αἰϊὶ ἐπει- 
δὰν δὲ ἔγνω Ῥυλοθρηῖ. Οιιονιῖτι ΟῚ Πιᾶδσὶβ γοϊο Βοθομάα οοῖ 

5:5. Ηείοδονξι {π|ᾶ6 ταϊϊοοπαϊομδιι Ροτνουῖῖι οοπίροίατδϑ 
τειδή, ἔφη. 
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μίζεται.. καὶ ὃ σὸς πρῶτος πατὴρ τὰ τεταγμένα μὲν 
ποιεῖ τῇ πόλει, τὰ τεταγμένα δὲ λαμβάνει, μέτρον δὲ 

αὐτῷ οὐχ ἢ ψυχὴ ἀλλ᾽ ὃ γύμος ἐστίν. ὅπως. οὖν μὴ 

ἀπολῇ μαστιγούμενος, ἐ ἐπειδὰν οἴχοι ἧς, ἂν. παρὰ τούτου 

μαϑὼν ἥχῃς ἀντὶ τοῦ βασιλικοῦ τὸ τυραννιχόν, ἕν ᾧ 

ἐστι τὸ πλεῖον οἴεσϑαι χοῆναι πάντων ἔχειν. χ4λλ᾽ ὃ γε 
σὺς πατήρ, εἶχιεν ὁ Κι ρος, δεινότερύς ἐστιν, ὦ μῆτερ, 
ἑρλζάκεις μεῖον ἢ πλεῖον ἔχειν. ῆ͵ οὐχ ὁρᾷς, ἔφη, ὅτι 
καὶ Π]ήδους ἅπαντας δεδίδαχεν. ἑαυτοῦ μεῖον ἔχειν: 
ὥςτε ϑάρσει, ὡς ὃ γε σὸς πατὴρ οὔτ᾽ ἄλλον οὐδένα 

οὔτ᾽ ἐμὲ πλεονεχτεῖν μαϑόντα ἀποπέμψει. 

ΟΦ ἊΣ 

Εχαοιῖβ μιν ἶαθ ἀπ ἷβ σταν δῖον εἴ νϑυδοιπάϊαπι ἱπάιϊητ: 
δοάιαίοθ οὔβοσιΐο δὲ σομιϊαϊο 5101 ἀδνηνοῖς, ἱπίου {τιοδ τπΐθθ 
τρηρίιν δαῖτα μα! οἵ νϑπϑηαϊ οἰπάϊο. ϑεάθοϊμν ἄπποβ παῖς {{π0-- 

ΠΤ ΡΟΝ οἵ ἐοοιπιρηΐν ἀγ 115 Πρ ρονϑίουϊαθ ράτι δἄτνουβιιϑ 

Αξςϑογεῖοβ. ἴπ Ρευβὰβ. στρ διυμίθπν ἀδάποιπε Ν αΪ πιᾶσηο σονϊταῖα, 
αογαμν ππμτ18. οἷνι5 ρα Ομ εἶπα σαρίι5. ἄσστα ἃΡ θὸ ἀϊβοθάϊε. 

Τοιαῦτα μὲν δὴ πολλὰ ἐλάλει ὁ Κῦρος" τέλος δὲ ἢ 
μὲν μήτηρ ἀπῆλϑε, Κῦρος δὲ χατέμενε χαὶ αὐτοῦ ἐτρέ- 
φέτο. χαὶ ταχὺ μὲν τοῖς ἑλιχιώταις συνεχέχρατο «ὥςτε 
οἰχείως διαχεῖσϑαι, ταχὺ δὲ τοὺς πατέρας αὐτων ἀνήρ- 
τῆτο, προςιὼν καὶ ἔνδηλος ὧν τι ἠσπάζετο αὐτῶν τοὺς 
υἱεῖς, ὥςτε εἴ τι τοῦ βαϑελέιωα δέοιντο, τοὺς παῖδας ἐ ἐχέ- 
λεῦυον τοῦ Μύρου δεῖσϑαι διαπράξασϑαι σφίσιν. ὃ δὲ 
Κῦρος, εἰ δέοιντο αὐτοῦ οἱ παῖδες, διὰ τὴν φιλανϑρω- 
πίαν χαὶ φιλοτιμίαν περὶ παντὸς ἑποιεῖτο διαπράττε- 
σαι. χαὶ ὁ ᾿1σττά γῆς ὅ,τι δέοιτο αὐτοῦ ὃ Κῦρος οὐ- 
δὲν ἐδύνατο ἀντέχειν μὴ οὐ χαρίξεσϑαι. χαὶ γὰρ ἀσϑε- 
γήσαντος αὐ τοῦ οὐ ̓δέποτε ἀπέλ ἐπέ τὸν πάππον ὯΝ χλαί- 
(ον ποτὲ ἐπαύετο, δῆλός τε ἣν πιῶσιν τι ὑπερεφοβεῖτο 
εἴ οἱ ὃ πάππος ἀιουδωνη, ες .Χχαὶ γὰρ ἐχ γυχτὸς εἴ΄ τινος 
δέδια ᾿στυάγης, πρῶτος ἠσθάνετο Κῦρος καὶ πάντων 

Ο 2. ἀντέχει» ΑἸ ΠΡυὶ ἀντιλέγειν. 
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ἀοκνότατα ἀνεπήδα ὑπηρετήσων ὅιτι οἴοιτο χαριεῖσϑαι, 
ὥςτε παντάπασιν ἀνεχτήσατο τὸν “Ἵστυάγην. 

Καὶ ἦν μὲν ἴσως ὃ Κῦρος πολυλογώτερος. ἅμα μὲν 
διὰ τὴν παιδείαν, ὅτι ἤναγχάξετο ὑπὸ τοῦ διδασκάλου 
καὶ διδόναι λόγον ὧν ἐποίει καὶ λαμιβάνειν 1 παρ᾽ ἄλλων, 
ὅπότε δικάζοι, ἔτι δὲ καὶ διὰ τὸ φιλομαϑὴς εἶγαι πολλὰ 
μὲν αὐτὸς ἀεὶ τοὺς παρόντας ἀνηρώτα πιῖς ἔχοντα τυγ- 
χάνοι ̓ καὶ ὅσα αὐτὸς ὑπ᾽ ἄλλων ἐρωτῷτο, διὰ τὸ ,.ἀγ- 
χίνους εἶναι ταχὺ ἀπεχρίνετο, ὡςτε ἐκ πάντων τούτων 
ἢ πολυὰ λογία συνελέγετο αὐτῷ" ἀλλ᾽ ὥςπερ 7 γὰρ ἐν σώ- 

μασιν. ὅσοι νέοι ὄντες μέγεϑος ἔλαβον ̓  τον ἐμφαίνες 
ται τὸ »εαρὸν αὐτοῖς, ὃ κατηγορεῖ τὴν ὑλιγοετίαν, οὕτω 
χαὶ Κύρου ἐκ τῆς πολυλογίας οὐ ϑράσος διε αίνετο, 
ἀλλ᾽ ἁπλότης τις χαὶ φιλοστοργία , ὥςτ᾽ ἐπεϑύμει ἄν 
τις ἔτι πλείω ἀχούειν αὐτοῦ ῆ σιωπῶντι παρεῖναι. 

Ὡς δὲ προῆγεν αὐτὸν ὃ χρόνος σὺν τῷ μεγέϑει εἰς 
ὥραν τοῖ πρόςηβον γενέσϑαι, ἐν τούτω δὴ τοῖς μὲν 
λόγοις βραχιτέροις ἐχρῆτ τὸ χαὶ τῇ φωνῇ ἡσυχαιτέρᾳ, 
αἰδοῦς δὲ ἐνεπίιιπλατο ὥςτε χαὶ ἐρυϑραίνεσθϑαιε, ὁπότε 

συντυγχάνοι τοῖς πρεσβυτέροις, καὶ τὸ σχε λαχῶδες τὸ 
πᾶσιν ὁμοίως «προςπέπτειν οὐχέϑ᾽ δμοίως προπετὲς εἶ- 
χεν. οὕτω δὴ ἡσυχαίτερος μὲν ἦν, ἐν δὲ ταῖς συνουσίαις 
πάμπαν ἐπίχαρις. χαὶ γὰρ ὅσα διαγωνίζονται πολλάκις 
ἥλιχες πρὸς ἀλλήλους, “οὐχ ἅ χρείττων ἤδει ὧν, ταῦτα 
προὐχαλεῖτο τοὺς συϊ γόντας, ἀλλ᾽ ἅπεο εὖ ἤδει ἑαυτὸν 
ἥττονα ὄντα, ταῦτα ἐξῆρχε φάσχων χάλλιον αὐτιῦν ποιή- 
σειν, χαὶ κατῆρχεν ἤδη ἀναπηδῶν ἐπὶ τοὺς ἵππους ἢ 
διατοξευσόμενος ῇ διακοντιούμενος ἀπὸ τῶν ἵππων οὔ- 
πω πάνυ ἔποχος ὦν. ἡττώμενος δὲ αὐτὸς ἐφ᾽ ἑαυτῷ 
μάλιστα ἐγέλα. ὡς δ᾽ οὐχ ̓ ἀπεδίδρασχεν ἐκ τοῦ ἡττᾶ- 
σϑαι εἰς τὸ μὴ ποιεῖν ὃ ἡττῶτο, ἀλλ᾽ ἀσεδινδίρα ἐν 
τῷ πειράσϑαι αὖϑις βῶσπτιον ποιεῖν, ταχὺ μὲν εἰς τὸ 
ἴσον ἀφέχετο τῇ ἱππιχῇ τοῖς ἡλέξι, ταχὺ δὲ παρήεε διὰ 
τὸ ἐρᾶν τοῦ ἔργου, ταχὺ δὲ τὰ ἐν τῷ πρανέσι ϑη- 
οἷα ἀγηλώχει διώκων χαὶ βάλλων χαὶ χαταχαίνων, ὡςτε 
ὃ συωσι γης οὐχέτ᾽ εἶχεν αὐτῷ συλλέγειν ϑηρία. χαὶ ὃ 

3. ἢ ἃ" ἐπεϑύμει Ρεπάει. 4. ταῦτα προὐχαλεῖτο) Ιοςο5 Ρὶαν. 
πόδι δ, Ρ- ὅ. Α.. αὐτὰ ταῖτες ποοχελεῖσϑαι αὐτὸν. 1)εταορίδ. 
Ρ- 9718. προχαλοῦμαξ σε ταυτί ςομπυρατανῖς Ηεϊπάονβων. 
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Κῦρος αἰσϑόμενος ὅτι βουλόμενος οὐ δύναταί οἱ ζῶντα 
πολλὰ παρέχειν, ἔλεγε πρὸς αὐτόν, Ὦ πάππε, τί σε δεῖ 
ϑηρία ζητοῦντα πράγματα ἔχειν ; ἀλλ᾽ ἐὰν ἐιιὲ ἐχπέμι- 
πῃς ἐπὶ 9γ ραν σὺν τῷ ϑείῳ, νομιῶ ὅσα ἂν ἴδω  ϑηρία, 
ἐμοὶ ταῦτα τρέφεσϑαι. ἐπιϑυμῶν δὲ σφόδρα ἐ ἐξιέναι ἐπὶ 
τὴν ϑήραν οὐχέϑ᾽ ὁμοίως λιπαρεῖν ἐδένατο ὥςπερ Ὁ 
ὧν. ἀλλ᾽ ὑχν ηρότερον προςἥει. καὶ ἃ πρόσϑεν τῷ Σάχᾳ 
ἐμέμφετο ὅτι οὐ παρίει αὐτὸν πρὸς τὸν πάππον, αἰὐτὸς 
ἤδη Σάκας ἑαυτῷ ἐγίγν ἑἐτο" οὐ γὰρ προςΐει, εἰ μὴ ἰδοι 
εἰ καιρὸς εἴη. χαὶ τοῦ Σάχα ἐδεῖτο πάντιης σημαίνειν αὐτῷ 
ὁπότε ἐν χαιριῦ εἴη εἰςεέναι χαὶ ὁπύτε οὐχ ἐν χαιοίῇ" ὥςτε 
ὃ Σάχας ὑπερεφίλει, ἤδη αὖ τόν. ὥςπερ χαὶ οἱ ἄλλοι πάν τες. 

Ἐπεὶ δ᾽ οὖν ἔζνω ὃ ᾿Ἰστυάγης σφόδρα αὐτὸν ἐπι- 
ϑυμοῦντα ἕξω ϑηρᾶν, ἐκπέμπει αὐτὸν σὲν τῷ “ϑείῳ καὶ 
φύλακας συμπέμπει ἐφ᾽ ἵππων" πρεσβυτέρους, ὅπως ἀπὸ 
τιῦν. δυςχωριῶν φυλάττοιεν αὐτὸν καὶ εἰ τῶν ἀγοίων τι 
φανείη ϑεοίων. ὃ οὖν Κῦρος τιν ἑπομένων προϑύμως 
ἐπυνϑάνετο ποίοις οὐ χοὴ ϑηρίοις πελάζειν χαὶ ποῖα 
χρὴ ϑαῤῥοῦῖντα διώχειν. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι καὶ ἄρχτοι 
πολλοὺς ἤδη πλησιάσαν τας διέφ ϑείραν καὶ χάπροι καὶ 
πὰς καὶ παρδάλεις, αἱ δὲ ἔλξοι χαὶ δορκάδες: χαὶ 

γθίοι οἷες καὶ οἱ ὄνοι οἵ ἄγριοι. ἀσινεῖς εἶσιν. ἔλεγον 
δὲ καὶ τοῦτο, τὰς δυςχωρίας ὅτι δέοι φυλάττεσϑαι οὐ- 
δὲν ἧττον ἢ τὰ ϑηρία" πολλοὺς γὰρ ἤδη αὐτοῖς τοῖς 
ἵπποις καταχρημνισϑῆναι. χαὶ ὃ Κῦρος πάντα ταῦτα 
ἐμάνϑανε προϑύμως᾽ ὡς δὲ εἰδὲν ἔλαφον ἐχπηδήσασαν, 
πάντων ἐπιλαϑύμενος ὧν ἥχουσεν ἐδίωχεν. οὐδὲν ἄλλο 
ὑρῶν ἢ ὅπῃ ἔφευγε. χαί πως διαπηδῶν αὐτῷ ὃ ἵππος 
πίπτει εἰς γόνατα, καὶ μικροῦ κἀχεῖνον ἐξετραχήλισεν " 
οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπέμεινεν ὗ Κῦρος μόλις πως χαὶ ὃ ἵπ- 
πος ἐξανέστη. ὡς δὲ εἰς τὸ πεδίον ἦλϑεν, ἀχοντίσας 
καταβάλλ ει τὴν ἔλαφον, καλόν τι χρῆμα χαὶ μέγ . καὶ 
ὃ μὲν δὴ ὑπερέχαιρεν" οἱ δὲ φύλακες ποοςελάσαντες 
ἐλοιδόρουν αὐτὸν χαὶ ἔλε; Ὃν εἰς οἷον κίνδυνον ἔλϑοι 
καὶ ἕφψασαν χατερεῖν αὐτοῦ. ὃ οὖν Κῦρος εἱστήκει κατα- 

5. ἀλλ᾽ ἐὰν ἐιιὲ ἐχπέμπης} 11ὰ Ροπὶ Ξοϊοὲ ἀλλά Ροϑβὶ Ἰπίδτ- 
τορλϊίομαπιὶ ποσαμεϊ νἱ ρεαθάϊιαι. 8. Ρχαεῖοσ αὐτόν εἴΐατ ωὥς-- 
πιὲρ ἀδεοϑὶ Ἰπο οτίδως πϑὴς Ἰποομητηοάσ; βἷς δηΐπη χαὶ οὗ ἄλλοι 
πάντες ατιϊας χιιαπν δϑηϊθηιία ραίϊεις οὕμὰ ὥςτε ςοπὶππρσιπίατ. 
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βεβηκὼς χαὶ ἀχοίων ταῦτα ἠνιᾶτο. ὡς δ᾽ ἤσϑετο χραυ- 
γῆς, ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὸν ἵππον ὥςπερ ἐνθουσιῶν, χαὶ 
ὡς εἶδεν ἐχ τοῦ ἀντίου χάπρον “προς φερόμενον, ἀντίος 
ἐλαύνει χαὶ διατεινάμενος εὐστόχως βάλλει εἰς τὸ μιέ- - 
τωπον καὶ κατέσχε τὸν κάπρον. ἐνταῦθα μέντοι. ἤδη, χαὶ 9 
ὃ ϑεῖος αὐτῷ ἐλοιδορεῖτο ; τὴν θρασύτητα ὁρῶν. ὃ δ᾽ 
αὐτοῦ λοιδορουμένου διίως ἐδεῖευ ϑσὶ αὐτὸς ἔλ αβες 
ταῦτα ἐᾶσαι εἰςχομίσαντα δοῦναι τῷ πάππιι. τὸν δὲ 
ϑεῖον εἰπεῖν φασιν; “Χ4λλ᾽ ἣν αἴσϑηται ὅτι ἐδίωχες , οὗ 
σοὶ μόνον λοιδορήσεται, ἀλλὰ χαὶ ἐμοὶ ὅτι σε εἴων. Καὶ 
ἢν βούλ ηται; φάναι αὐτόν, μαστιγωσάτω, ἐπειδάν γε ἐγὼ 
δῶ αὐτῷ. καὶ σύ γε, εἶ βούλει, ἔφη, (ὦ ϑεῖς, τιμωθης 
σάμενος ὅ,τι βούλει ταῦτα ὅμως χάρισαί͵ (οι. χαὶ ὃ Κυα- 
ξάρης μέντοι τελευτῶν εἶπε, Ποίει ὅπως βούλει" σὺ γὰρ 
γῦν γε ἡμῶν ἔοιχας βασιλεὺς εἶναι. οὕτω δὴ ὃ Κῦροςτ0 
εἰςχομίσας τὰ θηρία ἐδίδου τὲ τῷ πάππῳ καὶ ἔλεγεν 
ὅτι αὐτὸς ταῦτα 97 οάσειεν ἐκείνῳ. χαὶ τὰ ἀκόντια ἐπε- 
δείχνυε μὲν οἵ, κατέϑη χε δὲ ἡματωμένα ὅποῦ ᾧετο τὸν 
πάππον ὕψε σϑαι. ὑ δὲ ᾿Τστυάγης ὁ ἄρα εἶπεν, 24) λ᾽, ὦ παῖ, 
δέχομαι" μὲν ἔγωγε ἡδέως ὅσα σὺ δίδως, οὐ μέντοι δέο-- 
ταί γε τούτων οὐδενός, ὥςτε σε κινδυνεύειν. καὶ ὃ Κῦ- 
Ῥος ἔφη, Εἰ τοίνυν μὴ σὺ δέῃ, ἱκετεύω, (ὦ πάππε, ἐμοὶ 
δὸς αὐτά, ὅπως τοῖς ἡλικιώταις ἐγὼ διαδῶ. .41λλ᾽, ὦ 
παῖ, ἔφη ὃ “᾿στυάγης, χαὶ Ζαῦτα Ἰδὼν διαδίδου ὅτῳ 
σὺ βούλει. χαὶ τῶν. ἄλλων ὁπύσα ϑέλεις. 

Καὶ ὃ Κῦρος λαβὼν ἐδίδου τε ἄσας τοῖς παισὶ χαὶ ἅμαιι 
ἔλεγεν, Ὦ παῖδες, ὡς ἄρα ἐφλυαροῦμιεν ὕτε τὰ ἐν τῷ πα: 
ραδείσῳ. ϑηοία ἐθηρῶμιεν" δίίοιον ἔιοιγε δοχεῖ εἶναι οἷ- 
ὄόνπερ εἴ τις δεδεμιένα ζῷα ϑηρῴη. προῶτον μὲν “γὰρ ἐν 
μικρῷ χωρίῳ ἦν, ἔπειτα καὶ ̓ λὐητὴ χαὶ ψωραλέα, χαὶ 
τὸ μὲν αὐτῶν χωλὸν ἦν, τὸ δὲ χολοβόν" τὰ δ᾽ ἐν τοῖς 
ὄρεσι χαὶ λειιιῶσι ϑηρία ὡς μὲν χαλά, ὡς δὲ μεγάλα, 
ὡς δὲ λιπαρὰ ἐφαίνετο. καὶ αἱ “μὲν ἔλαφοι ὥςπερ πτη- 
ναὶ ἥλλοντο εἰς τὸν οὐρανόν, οἱ δὲ χάπροι ὡςτιερ τοὺς 
ἄνδρας φασὶ τοὺς ἀνδρείους διιόσε, ἐφέροντο " ὑπὸ δὲ 
τῆς πλατύτητος οὐδὲ ἁμαρτεῖν οἷόν τ᾽ ἦν. αὐτῶν" 
“παὐλίω; δέ, ἔφη, ἔμοιγε δοχεῖ καὶ τεϑνηχότα εἶναι ταῦ- 

11. ἥλλοντο. εἷς τὸν οὐὖρανόν) ὙΒεοονίια5 Υ΄. 144. ἐς οὐραγὸν 
ὕμμιν ἁλεῦμαι. 
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τα ἢ ζῶντα ἐχεῖνα τὰ περιῳχοδομημένα. ἀλλ᾽ ἄρα ἄν, 
ἔφη, ἀφεῖεν καὶ ὑμᾶς οἱ πατέρες ἐπὶ ϑήραν; Καὶ ῥᾳ- 
δίως γ᾽ ἄν, ἔφασαν, εἰ “ΗἩστυάγης πρός χαὶ ὃ Κῦρος 

12εἶπε, Τίς οὖν ἂν ἡμῖν ᾿Τστυάγει μνησϑείη; Τίς γὰρ ἄν, 
ἔφασαν, σοῦ γε ἱκανώτερος πεῖσαι; "ἤλλὰ μὰ τὸν Δία, 
ἔφη, ἐγὼ μὲν οὐχ οἰδ᾽ ὅςτις ἄνϑρωπος γεγένημαι" οὐδὲ 
γὰρ οἷός τ᾽ εἰμὶ λέγειν ἔγωγε οὐδ᾽ ἀναβλέπειν πρὸς τὸν 
πάππον ἐκ τοῦ ἴσου ἔτι ̓δύναμαι. ἣν δὲ τοσοῦτον ἐπι- 
διδῶ, δέδοιχα, ἔφη, μὴ παντάπασι βλάξ τις καὶ ἠλίϑιος 
γένωμαι" παιδάριον δὲ ὧν δεινότατος λαλεῖν ἐδύχουν 
εἶναι. καὶ οἱ παῖδες εἶπον, Πονηρὸν λέγεις, τὸ πρᾶγμα, 
εἰ μηδὲ ὑπὲρ ἡμῶν ἄν τι δέῃ δυνήσει πράττειν, ἀλλ᾽ 
ἄλλου τινὸς τὸ ἐπὶ σὲ ἀνάγκη ἔσται δεξιθνάν ἡμᾶς. 

ιϑάχοίσας δὲ ταῦτα ὃ Κῦρος ἐδήχϑη, καὶ σιγῇ ἀπελϑὼν 
διακελευσάμενος ἑαυτῷ τολμᾶν. εἰς ἢ} ϑεν, ἐπιβουλεύσας 
ὕπως ἂν ἀλυπύτατα εἴποι πρὺς τὸν πάππον χαὶ διαπράξειεν 
αὑτιῦ τὲ χαὶ τοῖς παισὶν ὧν ἐδέοντο. ἤρξατο οὖν ὧδε. 

Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ »πάππε, ἤν τις ἀποδρᾷ τῶν οἶκε- 
τῶν σε χαὶ λάβης αὐτόν, τί αὐτῷ χοήσῃ; Τί “ἄλλο, ἔφη, 
ἢ δήσας ἐργάζεσϑαι ἀναγχάσω; Ἢν δὲ αὐτόματος πά- 
θαι ἔλϑῃ, πῶς ποιή, σεις; Τί δέ, ἔφη, εἶ μὴ μαστιγώσας 
γε; ἵνα μὴ αὖϑις τοῦτο ποιῇ, ἐξ ἀρχῆς χρήσομαι; Ὥρα 
ἄν, ἔφη ὃ Κῦρος, σοὶ “παρασχευά άζεσϑαι εἴη ὅτῳ μάστιε- 
γώσεις με" ὡς βουλεύομαί γε πῶς σε ἀποδρῶ λαβὼν 
τοὺς ἡλικιώτας ἐπὶ ϑήραν. χαὶ ὃ “Ἵστυάγης ; Καλῶς, 
ἔφη, ἐποίησας προειπών" ἔνδοϑεν γὰρ ἀπαγορεύω σοι 
μὴ κινεῖσϑαι. χάριεν γάρ, ἔφη, εἰ ἕνεκα “ρεαδίων τῇ 

ι49υγατρὶ τὸν παῖδα ἀποβουχολή ἤσαιμι.. ἀκούσας ταῦτα ὁ 
Κῦρος. ἐπείϑετο μὲν χαὶ ἔμενεν, ἀνιαρὸς δὲ χαὶ σκυϑρω- 
πὸς ὧν σιωπῇ διῆγεν. ὃ μέντοι ᾿Ἰστυάγης ἐ ἐπεὶ ἔγνω αὖ- 
τὸν λυπούμενον ἰσχυρῶς, βουλόμενος αὐτῷ χαρίξεσϑαι 
ἐξάγει ἐπὶ ϑήραν, χαὶ πεζοὺς πολλοὺς καὶ ἱππέας συνα- 
λίσας καὶ τοὺς παῖδας χαὶ συνελάσας εἰς τὰ ἱππάσιμα 
χωρία τὰ ϑηρία ἑποίη; σε μεγάλην ϑήραν. καὶ βασιλικῶς 
δὲ παρὼν αὐτὸς ἀπὴη) ὄρευξ μηδένα βάλλειν, πρὶν Κῦ- 
ρος ἐμπλησϑείη ϑη ρῶν. ὃ δὲ Κῦρος οὐχ εἴα κωλύειν, 
ἀλλ᾽ εἰ βούλει, ἔφη, ὦ πάππε, ἡδέως με ὍΝ ἄφες 

Ω 2. τὸν “Τ(α] ΑἸῺ Πἰρτὶ τὴν ἽἼΠραν, αἱ εοἰ ὙΠ|. 4. 12. 
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τοὺς χατ᾽ ἐμὲ πάντας διώχειν χαὶ διαγωνίζεσϑαι ὅπως 
ἕκαστος χράτιστα δύναιτο. ἐνταῦϑα δὴ ὃ “Πστυά) ης 13 
ἀφίησι, καὶ στὰς ἐϑεᾶτο ἁμιλλωμένους ἐπὶ τὰ ΑΝ 
χαὶ φιλονειχοῦντας χαὶ διώκοντας καὶ ἀχοντίζοντας. χαὶ 
Κύρῳ ἥδετο οὐ δυναμένῳ σιγᾶν ὑπὸ τῆς ἡδονῆς, ἀλλ᾽ 
ὥςπερ σχύλ ἀχι γενναίῳ ἀναχλ ἄζοντι ὃ ὑπότε πλησιάζοι ϑη- 
ρίῳ χαὶ παρακαλε οὔντι ὀνομαστὶ ἕχαστον, χαὶ τοῦ μὲν 
καταγελῶντα αὐτὸν δοῦν εὐφραίνετο, τὸν δέ τινα χαὶ 
ἑπαινοῦντα αὐτὸν ἠσϑάνετο οὐδ᾽ δπωςτιοῦν φϑονερῶς. 

τέλος δ᾽ οὖν πολλὰ ϑηρία ἔχων ὃ ““στυάγης ἀπῇει. καὶ 
τὸ λοιπὸν οὕτως ἥσϑη τῇ τότε ϑήοαᾳ ὥςτε ἀεὶ ὅδπότε 
οἷόν τε εἴη συνεξήει τῷ Κύρῳ καὶ ἄλλους τε πολλοὺς 

παρελάμβανε καὶ τοὺς παῖδας Κύρου ἕνεχα. τὸν μὲν 
οὖν πλεῖστον χρόνον οὕτω διῆγεν ὃ Κῦρος, πᾶσιν ἢδο- 
γῆς μὲν χαὶ ἀγαϑοῦ τινος συναίτιος ὦν, καχοῦ δὲ οὐ- 
ἕω 

Ἀμφὶ δὲ τὰ πέντε ἢ ἑχχαίδεχα ἔτη γενομένου αὐ-18 
τοῦ ὃ υἱὸς τοῦ ᾿““;σσυρίων βασιλέως γαμεῖν μέλλων ἐπε- 
ϑύμησεν αὐτὸς ϑηρᾶσαι εἰς τοῦτον τὸν χρόνον. ἀχοΐων 
οὖν ἐν τοῖς μεϑορίοις τοῖς τε αὐτῶν χαὶ τοῖς ῆήδων 
πολλὰ ϑηρία εἶναι ἀϑήρευτα διὰ τὸν πόλεμον, δρξαῦθα 
ἐπεϑύμησεν ἐξελϑεῖν. ὅπως οὖν ἀσφαλῶς ϑηρῴη, ἱπ- 
πέας τὲ προςέ). αβε πολλοὺς καὶ πελταστάς, οἵτινες ἔμελ.- 

λον αὐτῷ ἐχ τῶν λασίων τὰ ,ϑηρία ἐξελᾶν εἰς τὰ ἐρ- 
γάσιμά τὲ χαὶ εὐή}. ατα. ἀφιχόμενος δὲ ὅπου ἦν αὐτοῖς 
τὰ φρούρια χαὶ ἡ φυλαχή, ἐνταῦϑα ἐδειπνοποιεῖτο ὡς 
πρωὶ τῇ ὑστεραίᾳ ϑηράσων. ἤδη δὲ ἑσπέρας γενομένης 11 
ῇ διαδοχὴ τῇ ἀρόμϑιι φυλακῇ ἔρχεται ἐχ πόλεως καὶ 
μέρες καὶ πεζοί. ἔδοξεν οὖν αὐτῷ πολλὴ στρατιὰ παρεῖς- 

᾿ δύο γὰρ δμιοῦ. ἦσαν φυλι ακαί, χαὶ πολλούς [τε αὖ- 
᾿ ἧκεν. ἔχων ἱππέας καὶ πεζούς. ἐβουλεύσατο οὖν χοά- 
τιστον εἶναι λεηλατῆσαι ἐκ τῆς Πῆηδικῆς, καὶ λαμπρότε- 

14. δυναιτο] Ἐχβροοΐαθαπι δύναται: φυοά, εἴ ορυϑ δχϑιηρῖο, 
οοπυπυζαϊτν οὐ 1Π|0 νἱάς 5. 5. 15. ἁμιλλωμένους ἐπὶ τὰ 
ϑηρίκ! Αμάραβ5. ΠῚ. 4. 44. ὥρμησαν ἁμιλλᾶσϑαι ἐπὶ τὸ ἔἄχρον. 
-τ οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν «φϑονερῶς αὐ ἐπαινοῦντα γοΐουτιν. --ἰ τὸ 
λοιπὸν ἀϊοσίαμν τ ΠΠ. 3. 24, εἱ ἡ πονὲ των Ροϑβῖεα. 17. τε ἀε- 
Ἰομείσπι πομποῖ ϑοβιδί ἀθγιιθ, οαἱ δοςράϊι φαυοάανπιοάο π5 δ 
Ἠοϑῖι 5. 
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ρόν τε ἂν φανῆναι τὸ ἔργον τῆς ϑήρας καὶ ἱερείων ἂν 
πολλὴν ἀφϑονίαν ἐνόμιζε γενέσϑαι. οὕτω δὴ πρωὶ ἀνα- 
στὰς ἦγε τὸ στράτευμα, καὶ τοὺς μὲν πεζοὺς κατέλιπεν 
ἀϑούόους ἐν τοῖς μεθορίοις, αὐτὸς δὲ τοῖς ἵπποις προς- 
ελάσας πρὸς τὰ τῶν ἥϊήδων φρούρια, τοὺς μὲν βελτί- 
ατοὺς καὶ πλείστους ἔχων μεϑ᾽ ἑαυτοῦ ἐνταῦϑα χατέ- 
μεινεν, ὡς μὴ βοηϑοῖεν οἱ φρουροὶ τῶν ἤήδων ἐπὶ 
τοὺς χαταϑέοντας, τοὺς δ᾽ ἐπιτηδείους ἀφῆχε χατὰ φυ- 
λὰς ἄλλους ἄλλοσε χαταϑεῖν, χαὶ ἐχέλευε πεοιβαλομέ- 
νους ὅτῳ τις ἐπιτυγχάνοι ἐλαύνειν πρὸς ἑαυτόν. οἱ μὲν 
δὴ ταῦτα ἔπραττον. 

18 Σημανϑέντων δὲ τῷ ᾿“4“στυάγει ὅτι πολέμιοί εἶσιν ἐν 
-»Ὕ 7 3.0 9. ᾿ ἥν. κ κ [κ Ἀ ) - 

τῇ χώρᾳ, ἐξεβοῆϑει χαὶ αὐτὸς πρὸς τὰ ὑριὰα σὺν τοῖς. 
᾽Ὶ ς »"» ς »"-" 

περὶ αὐτὸν χαὶ ὃ υἱὸς αὐτοῦ ὡςαύτως σὺν τοῖς παρα- 
. ,ὔ «Ψ ἥα . ’ - 

τυχοῦσιν ἱππόταις, καὶ τοῖς ἄλλοις δὲ ἐσήμαινε πᾶσιν 
Ύ - «ς » ὃ 5σ-ς- "“α ᾿. Ρ] ’ὔ - ΡῚ 

ἐχβοηϑεῖν. ὡς δὲ εἰδον πολλοὺς ἀνϑοώπους τῶν σσυ- Ξ 
ρθίων συντεταγμένους χαὶ τοὺς ἱππέας ἡσυχίαν ἔχοντας, 
νυ; κ « -. «. ς » δα - φ - Ὕ - 

ἑστησαν χαὶ οἱ Πῆῆδοι. ὁ δὲ Κῦρος ὁρῶν ἐχβοηϑοῦντας 
Α Τ« ἿΝ α«Ψ - 

χαὶ τοὺς ἄλλους πασσυδί, ἐχβοηϑεῖ χαὶ αὐτὸς πρῶτον 
’ ς' . ἢ , ᾿ 

τὸτε ὅπλα ἐνδύς, οὔποτε οἰόμενος " οὕτως ἐπεθύμει αὖ- 
»ν νος Σ, Ά ͵ὕ ὁ ἢ κ Ε κ ς ,ὔ 

τοῖς ἐξοτιλίσασϑαι" μάλα δὲ χαλὰ ἣν χαὶ ἀρμόζοντα 
7 - “ΠΕ 7 - ’ -Ν 

αὐτῷ ἃ ὃ πάππος πεοὶ τὸ σῶμα ἐπεποίητο. οὕτω δὴ 
Ὕ:. ,ὔ, « Ἷ 

ἑξοπλισάμενος προςήλασε τῷ ἵππω. χαὶ ὃ ᾿“στυάγης 
’ 5 "τ ͵ ν Ἐν» 

ἐθαύμασε μὲν τίνος κελεύσαντος ἦχοι, ὅμως δ᾽ εἶπεν 
7 - ,ὔ . -Ψ “ 

1θαυτῷ μένειν παρ᾽ ἑαυτόν. ὃ δὲ Κῦρος ὡς εἶδε πολλοὺς. 
«ς ιΖ γ ΑΒ γ} ᾿΄ ξ .) 2 ἱππέας ἀντίους, ἤρετο, Ἢ οὗτοι, ἔφη, ὦ πάππε, πολέ- 

, »] ᾿ ’ -“ μιοὶ εἶσιν, οἱ ἐφεστήχασι τοῖς ἵπποις ἠρέμα; Πολέμιοει 
" ΕΥ̓ 3 - ᾿ ὥω υὔ ᾿ Ε μέντοι, ἕφη. Ἢ καὶ ἐχεῖνοι, ἔφη, οἱ ἐλαύνόντες; Κἀ- 
- , ΗΝ .) ᾿ 1 Ρ κεῖνοι μέντοι. Νὴ τὸν 41, ἔφη, ὦ πάππε, ἀλλ᾽ οὖν 

᾿ ,ὔ «« ᾿ 

πονηροί γὲ φαινόμενοι χαὶ ἐπὶ πονηρῶν ἱππαρίων ἄγου- 
« -“» κ 7 - - «ς - σιν ἡμῶν τὰ χρημαάτα " οὐχοῦν χρὴ ἐλαύνειν τινὰς ἡμῶν 

17. πολλὴν] παμπόλλην σαπὶ ἉΠ1Π15 ἴτθὸ5 4θ ποβίγὶβ ΡΥ, πἀπιῖς 
οἵ αἷτοι ἂν παιπόλλην. ουιπι δαΐθπι ΒΑΡ πλτι5 φιοά εοδβὶ 
ἴω Ὁ]10 ἂν πολλήν. 18, δρῶν ἐχβοηϑοῦντας χαὶ τοὺς ἄλλους 
πασαυδί, ἐχβοηϑεῖ χαὶ αὐτός} τὰ βο]οῖ ἃ Οταθοῖς ἴπ τσο τα 
ποι θτΟ Ρομὶ ρανίου], Αὐβίορμ. Ρ]ῖ, ν. 1084, ὅκως δ᾽ ἐ- 
πειδὴ χαὶ τὸν οἶνον ἠξίους πίνειν, ξυνεχποτέ᾽ ἐστί σοι χαὶ 
τὴν τοῦυγά. --- οὔποτε οἰόμενος) 4πὸο ἃ παι 41τἃ πὶ ΒΡ ΕΥᾶν 6- 
ταῖς: ἰδηϊὶ δἱδὲ ἀπσοίαξϊ ἀγην 5 ἱπάπὶ, Ηδδο δῖ ἱπυρ] ]οαϊΐον Βιιῖτις 
Οαπὶ 56 Ζιθμὶ σηθηθτῸ οοηϊλιποῖῖο: --- ἑκυτόν} ΑἸ πρεὶ ἑαυτῷ. 

--- 

ππΕέἔέἔὌέζΕὸέιπ,σπτπεαππρρο.κ...χ1..................σϑὍὃὦῳὄὦλυκαιο δι, σποπυσ. ἀπον κακοῖο ἐπῆν κω»... 

»"... --ν 

πἘΠΨπτττττἌἔὌἘἀἐἔἘἌἜὁΨἜᾳμρμρ ες Νμμκδδουκκυδδου δον δου κου πο μμοουυ σου δι, κι σνονιυ κονίαν νει 
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ἐπ᾿ αὐτούς. ᾿.4λλ᾽ οὐχ δρᾷς, ἔφη, ὦ παῖ, ὅσον τὸ στῖ- 
φος τῶν ἱππέων ἕστηχε συντεταγμένον οἱ ἣν ἐπ᾽ ἐχεί- 
γοὺς ἡμεῖς ἐλαύνωμεν, ὑποτεμοῦνται ἡμᾶς πάλιν ἐχεῖ- 
γοὶ" ἡμῖν δὲ οὔπω ἢ ἰσχὺς πάρεστιν. ᾿.4λλ᾽ ἣν σὺ μέ- 
γῃς, ἕφη ὃ Κῦρος, καὶ ἀναλαμβάνῃς τοὺς προς βοηϑοῦν- 

τας, φοβήσονται οὗτοι χαὶ οὐ κινήσονται, οἱ δ᾽ ἄγοντες 
εὐθὺς ἀφήσουσι τὴν λείαν, ἐπειδὰν ἴδωσί τινας ἐπ᾿ αὖ- 
τοὺς ἐλαύνοντας. 

Ταῦτ᾽ εἰπόντος αὐτοῦ ἔδοξέ τι λέγειν τῷ ᾿Ἵστυάχει. 20 
καὶ ἅμα ϑαυμάς ων τὡς καὶ ἐφρύνει καὶ ἐγρηγόφει κε- 
λεύει τὸν υἱὸν λαβόντα τάξιν ἱππέων ἐλαύνειν ἐπὶ τοὺς 
ἄγοντας τὴν λείαν. ἐγὼ ὁέ, ἔφη, ἐπὶ τούςδε, ἣν ἐπὶ 
σὲ κινῶνται, ἐλῶ, ὥςτε ἀναγκασϑῆναι ἡμῖν, προςέχειν 
τὸν νοῦν. οὕτω δὴ ὃ Κυαξάρης λαβὼν τῶν ἐῤῥωμένων 
ἵππων τε καὶ μην προςε). αὔνει. χαὶ ὃ Κῦρος ὡς εἶ- 
δὲν ὁρμωμένους, ἐξορμᾷ καὶ αὐτὸς πρῶτος ἡγεῖτο τα- 
χέως, χαὶ ὃ Κυαξάρης μέντοι ἐφείπετο, καὶ οἱ ἄλλοι δὲ 
οὐχ ἀπελείποντο. ὡς δὲ εἶδον αὐτοὺς πελά άζοντας οἱ λεη- 
λατοῦντες, εὐθὺς ἀφέντες τὰ χρήματα ἔφευ) γον. οἱ δ᾽ 21 
ἀμφὶ τὸν Κῦρον ὑπετέμνοντο χαὶ οὺς μὲν κατελάμβα- 
γον εὐϑὺς ἔπαιον, πρῶτος δὲ ὃ Κῦρος, ὅσοι δὲ παραλ- 
λάξαντες αὐτῶν ἔφϑασαν, κατόπιν τούτους ἐδίωχον, χαὶ 
οὐχ ἀνίεσαν, ἀλλὰ καὶ ἥρουν τινὰς αὐτῶν. ὥςπερ δὲ 
χυῶν γενναῖος. ἄπειρος ἀπρονοήτως φέρεται πρὸς κά- 
προν, οὕτω χαὶ ὃ Κῦρος ἐ ἐφέρετο, μόνον. ὑρῶν τὸ παίειν 
τὸν ἅλ ισχύμενον, ἄλλο ὁ᾽ οὐδὲν προγοιῦν. οἱ δὲ πολέ- 
μοι ὡς ἑώρων πογοῦντας τοὺς σφετέρους, ποοὐχίνησαν 
τὸ στῖφος, ὡς παυσομένους τοῦ διωγμοῦ, ἐπεὶ σφᾶς 
ἴδοιεν «προορμήσαντας. ὃ δὲ Κῦρος οὐδὲν μᾶλλον ἀνίει, 
ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς χαρμονῆς ἀναχαλῶν τὸν ϑεῖον ἐδίωχε καὶ 
ἰσχυρὰν τὴν φυγὴν τοῖς πολεμίοις ἰσχυρῶς κατέχων 

20. ἐλῶ] ΠῊΡεὶ στηϑ]ϊουσος οπλπθ5 ἔουμηαπι ποῖ ΒΟΉ αβη 
τὸ ὁ ἘΣ 41ὸ οϑέίρπι βιιβρθοίᾳ γράδάϊειν ἰοοο Αμὸβραβὶς ὙΠ]. 
55. Νὰπι σοῃβίδηϊου. αἰϊὰ5 ΧομορΒοπιὶ Γατιγιαν οϑὲ ἐλᾶν. --- 
ἀναγχασϑῆντι ΡΙῸ ἀναγχασϑήσονται ἴγρϑ οἰϊαπη ποβίγοναπιν [ἴ-- 

Βτογαμι: ἃ] 15 ὐνεγχασίῶσι. (οπιποθ δαιἔθν τῆντ15 δἰΐϊατν {ἰΠῸ-- 
ταν 8π|6 1 ἀρβηπαοι οπαἑ τε ὧν, οὐ πα} }|ι5. Ηἷς Ἰοςι5 οϑῖ. 99, 
ἰσχυρῶς ποπ ἔϊὰ {πῖιτην ᾿ν ̓ νε. οϑῖ αι ἀοϊοα παν υἱάραῖαν. 
κατέχειν ἀϊοίιπ τὸ Ογμεσ. Υ1. 29. μὴ χατέχοντα χυνοδροιεεῖν 
ἀβ σαγϑιι οοπίθμπϊῖο, 4ιτιο ο-- ὑῶν. Βοξίϊαπι Γαρσάμπν τχϑὶς Ογτανρ. 

22 
-- ἂν 
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ἐποίει, καὶ ὃ Κυαξάρης μέντοι ἐφείπετο, ἴσως χαὶ αἷ- 
σχυνόμενος τὸν πατέρα, χαὶ οἱ ἄλλοι δὲ ἑίποντο, προ- 
ϑυμότεροι ὄντες ἐν τιῦ τοιούτῳ εἰς τὸ διώχειν χαὶ οἵ 
μὴ πάνυ πρὸς τοὺς ἐναντίους ἄλ χειιοι ὄντες. ὃ δὲ “4στυ- 
ἄγης ὡς ἑώρα τοὺς μὲν ἀπρονοήτως διώκοντας, τοὺς 
δὲ πολεμίους ἀϑρόους τε χαὶ τεταγμένους ὑπαντῶντας, 
δείσας περί τὲ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ Κύρου μὴ εἰς παρε- 
σχευασμένους ἀτάχτως ἐμπεσόντες πάϑοιέν. τι, ἡγεῖτο 

2ϑευϑὺς πρὸς τοὺς πολεμίους. οἱ δ᾽ αὖ πολέμιοι ὡς εἰ- 
ὅον τοὺς ἤήδους προχινηϑέντας, διατεινάμενοι οἱ μὲν 
τὰ παλτὰ οἱ δὲ τὰ τόξα εἰστήχεσαν, ὡς ἂν ἐπειδὴ εἷς. 
τύξευμά γε ἀφίχοιντο στησομένους, ὥςπερ τὰ πλεῖστα 
εἰώϑεσαν ποιεῖν. μέχοι γὰρ τοσούτου, ὃὅπότε ἐγγύτατα 
γένοιντο, προς} αὐνον ἀλλήλοις, καὶ ἠκροβολίζοντο πολ.- 
λάχις μέχρι ἑσπέρας. ἐπεὶ δὲ ἑώρων τοὺς μὲν σφετέ- 
ρους φυγῇ εἰς ἑαυτοὺς φερομένους. τοὺς δ᾽ ἀμφὶ τὸν 
Κῦρον ἐπ᾿ αὐτοὺς ὃ ὁμοῦ φερομένους, τὸν δὲ ᾿στυάγην 
σὺν τοῖς ἵπποις ἐντὸς γιγνόμενον ἤδη τοξεύματος, ἐχχλέ- 
γοῦσι καὶ φεύγουσιν. οἱ δὲ ἅτε διιόϑεν διώκοντες. ἀνὰ 
χράτος ἥρουν πολλούς" χαὶ τοὺ ς μὲν ἁλισχομένους ἔπαι- 
ον χαὶ ἵππους καὶ ἄνδρας, τοὺς δὲ πίπτοντας χατέχαι- 
γον" χαὶ οὐ πρόσϑεν ἔστησαν πρὶν ἢ πρὸς τοῖς πεζοῖς 
τῶν Ἠσσυρίων. ἐγ ἕνοντο. ἐνταῦϑα μέντοι δείσαντες μὴ 

Φάχαὶ ἐνέδρα, τις μείζων ὑπείη, ἐπέσχον. ἐχ τούτου δὴ ἀνξ 
ἢγεν ὃ ᾿Ἰστυάγης ς, μάλα χαίρων καὶ τῇ ἱπποχφατίᾳ, καὶ τὸν 
Κῦρον οὐχ ἔχων. διτι χοὴ λέ γε,» αἴτιον μὲν ὄντα εἰδὼς 
τοῦ ἔργου, μαινόμενον δὲ γιγνύώσχων τῇ τόλιῃ. καὶ γὰρ 
τότε ἀπιόντων οἰχαδε μόνος τιῶν ἄλλων ἐκεῖνος οὐδὲν 

ἄλλο ἢ τοὺς πεπτωχότας περιελαύνων ἐθεᾶτο, καὶ “μόλις 
αὐτὸν ἀφελχύσαντες οἱ ἐπὶ τοῦτο ταχϑέντες προςήγαγον 
τῷ “Ἵστυάγει, μάλ « ἐπίπροσϑεν ποιούμενον τοὺς προς- 
ἄγοντας. ὅτε ἑιύραᾳ τὸ πρόςωπον τοῦ πάππου ἠγριωμέ- 
γὸν ἐπὶ τῇ ϑέα τῇ αὑτοῦ. 

25 Ἔν μὲν δὴ “Μη ὅδοις ταῦτα ἐγεγένητο, χαὶ οἵ τὲ ἄλ- 
λοι πάντες τὸν Κῦοον διὰ στόματος εἶχον χαὶ ἐν λόγῳ 
χαὶ ἐν ὠδαῖς, ὃ τε “Ἴστυό ἄγης χαὶ πρόσϑεν τιμῶν αὐτὸν 
τότε ὑπερεξεπέπληχτο ἐπ᾿ αὐτῷ. Καιιβίοση ἧς δὲ ὃ τοῦ Κύ- 

25. ωϊσο μέχρις ἑσπέρας. Ὑὶάθ ἀπποῖ. δά Απαβαϑ. Ι. 4. 18. 
24. τὴ ϑέᾳ δὰ ἐθεᾶτο Ξρεςῖαζ. 
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ρου πατὴρ ἥδετο μὲν πυνϑανόμενος ταῦτα, ἐπεὶ δ᾽ ἢ κου- 
σεν ἔργα ἀνδρὸς ἤδη διαχειριξ ζόμενον τὸν Κῦρον, ἀ ἀπε-- 
χάλει δή, ὅπως τὰ ἐν Πέρσαις ἐπιχώρια ἐπιτελοίη. χαὶ 
ὃ Κῦρος δὲ ἐνταῦϑα λέγεται εἰπεῖν ὅτι ἀπιέναι βούλοι- 
το, ἡ ὃ πατήρ τι ἄχϑοιτο χαὶ ἢ πόλις μέμφοιτο. καὶ 
τῷ “Ἵστυάγει δὲ ἐδόχει ἀναγκαῖον εἶναι ἀποπέμπειν αὖ- 
τόν. ἔνϑα δὴ ἵπποῦυς τὲ αὐτῷ δοὺς οὺς αὐτὸς ἐ ἐπεϑύμει 
λαβεῖν καὶ ἄλλα συσχευάσας πολλὰ ἔπειιπὲ χαὶ διὰ τὸ 
φιλεῖν αὐτὸν καὶ ἅμα ἐλπίδας ἔχων μεγάλας ἐν αὐτῷ 
ἄνδρα ἔσεσϑαι ἱκανὸν καὶ φίλους ὠφελεῖν καὶ ἐχϑροὺς 
ἀνιᾶν. ἀπιόντα δὲ τὸν Κῦρον προὔπειιπον ἅπαντες χαὶ 

παῖδες χαὶ ἥλικες χαὶ ἄνδρες χαὶ γέροντες ἐφ᾽ Ἱππίὼὺν 

καὶ ᾿στυάγης αὐτός, χαὶ οὐδένα ἔφασαν ὅντιν᾽ οὐ δα- 
χρύοντ᾽ ἀποστρέφεσϑαι. καὶ Κῦρον δὲ αὐτὸν λέγεται 26 
σὺν πολλοῖς δαχρύοις ἀποχωρῆσαι. πολ) λὰ δὲ δῶρα δια- 
δοῦναί φασιν αὐτὸν τοῖς ἡλικιώταις ὧν “Ἵστυά άγης αὖ- 
τῷ ἐδεδώκει, τέλος δὲ καὶ ἣν. εἶχε στολὴν τὴν Πηδιχὴν 
ἐκδύντα δοῦναί τινι, δηλῶν ὅτι τοῦτον μάλιστα ἠσπά- 
ζετο. τοὺς μέντοι λάβόγειδ καὶ δεξαμένους τὰ δῶρα λέ- 
γέται ᾿Ἡστυάγει ἀπενεγχεῖν, “Ἱστυάγην δὲ δεξάμενον Κύ- 
ρῳ ἀποπέμψαι, τὸν δὲ πάλιν τὲ ἀποπέμψαι εἰς Μήδους 
καὶ εἰπεῖν, Εἰ βούλει, ὦ πάππε, ἐμὲ καὶ αὖϑις ἰέναι ὡς 
σὲ μὴ αἰσχυνόμενον, ἕα ἔχειν εἴ τῴ τι ἐγὼ δέδωχα " 
2 , ᾿Ὶ - Ρ] ἤ «- [τὸ - 

“στυάγην δὲ ταῦτα ἀχούσαντα ποιῆσαι ὡςπὲρ Κῦρος 
ἐπέστειλεν. 

Εἰ δὲ δεῖ καὶ παιδικοῦ λόγου ἐπιμνησϑῆναι, λέγε- 27 
ται, ὅτε Κῦρος ἀπήει καὶ ἀπηλλάττοντο ἀπ᾽ ἀλλήλων, 
τοὺς συγγξνεῖς ᾿μὸραϑανκον τῷ στόματι ἀποπέιπεσϑαι αὖ- 
τὸν νόμῳ Περσικῷ" καὶ γὰρ νῦν ἔτι τοῦτο ποιοῦσι Πέρ-- 
σαι" ἄνδρα δέ τινα τῶν Πήδων μάλα καλὸν κἀγαϑὸν 
ὄντα ἐχπὲπλ ἤχϑαι πολύν τινα χρόνον ἐπὶ τῷ κάλλει τοῦ 
Κύρου, ἡνίκα δὲ ἑώρα τοὺς συγγενεῖς φιλοῦντας αὐτόν, 
ὑπολει ϑῆναι᾽ ἐπεὶ δὲ οἱ ἄλλοι ἀπῆλϑον,. προςελϑεῖν 
τι Κύρῳ καὶ εἰπεῖν, ᾿Εμὲ μόνον οὐ γιγνώσχεις, ὦ Κῦ- 
ρὲ, τῶν συγγενῦν ; τῷ δὲ εἰπεῖν τὸν Κῦρον, Ἢ καὶ σὲ 
συγγενὴς εἰ; ἹΜάλιστα, φάναι. Ταῦτ᾽ ἄρα, εἰπεῖν τὸν 

Κῦρον, καὶ ἐνεώρας μοι" πολλάχις γάρ σε δοχῶ γιγνώ- 

26. δηλῶν Ῥιο δηλοῦντα ἀϊοίιπι αιιαδὶ Ρταθοεάθηιία γϑοῖα 
οταϊομα δηπηἰαῖα ζιϊδϑδῖ. 

Β 
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σχεῖν τοῦτο ποιοῦντα. ΤΙροςελϑεῖν γάρ σοι ἀεὶ βουλύμ ε- 
γος, ἔφη Ἵν» γαὶ μὰ τοὺς ϑεοὺς ἠσχυνόμην. Χ1λλ᾽ οὐχ ἔδει, 
φάναι τὸν Κῦρον, συγγενῆ γὲ ὅντα " ἅμα δὲ προςελ- 

2ϑϑόντα φιλῆσαι αὐ τόν. καὶ τὸν ἢ] δον φιληϑέντα ἐρέ- 
σϑαι, Ἢ χαὶ ἐν Πέρσαις γύμος ἐστὶν οὗτος συγγενεῖς 
φιλεῖν ;  ϊάλιστα, φάναι, ὅταν 7ε ἴδωσιν ἀλλήλους διὰ 
χρόαν ἢ ἀπίωσί ποι ἀπ᾽ ἀλλὴ λων. Ὥρα ἂν εἴη, ἔφη. 

217 δος, μάλα πάλιν σε φιλεῖν ἐμέ" ἀπέρχομαι γάρ, 
ὡς ὑρῶς, ἤδη. οὕτω χαὶ τὸν Κῦρον πάλιν φιλήσαντα 
ἀποπέμπειν χαὶ ἀπιέναι. χαὶ ὑδόν τε οὔπω πολλὴν διητ 
νύσϑαι αὐτοῖς χαὶ τὸν ἤϊῆδον ἥχειν. πάλιν ἱδροῦντι τῷ 
Ἱππίῃ" χαὶ τὸν Κῦρον ὥέκια ᾽2λλ᾽ ῆ, φάγαι, ἐπελάϑου 
τι ὧν ἐβούλου εἰπεῖν; Πὰ Δία, 4άναι, ἀλλ᾽ ἤἥχω διὰ 
χρόνου. χαὶ τὸν Κῦρον εἰπεῖν. Νὴ 4, ὦ σύγγενες, δι᾿ 
ὀλίγου γε. ΠΟοίου ὀλίγου : εἰπεῖν τὸν ἢῆδον. οὐχ οἶσϑα, 
φάναι, ὦ Κῦρε, ὅτι χαὶ ὅσον σκαρδαμύττω χρόνον, πάνυ 
πολὺς μοι δοχεῖ εἶναι, ὅτε οὐχ ὑρῶ σε τότε τοιοῦτον 
ὄντα; ἐνταῖϑα δὴ τὸν Κῦρον νελάσαι τε ἐκ τιῆν ἔμε- 
πρησῆεν δαχρύων - εἰπεῖν αὐτῷ ϑαῤῥεῖν ἀπιόντι, ὅτε, 
παρέσται αὐτοῖς ὀλίγου χοόνου, ὥςτε ὁρᾶν ἐξέσται κἂν 

βούληται ἀσχαρδαμυκεϊ, 

.Ὸ 
ΘΑΡΟ ΤΥ. 

, 

ὙΤγδηβδοῖϊβ τηοάεςίο οἱ ςἴσθητθ Ἰερτ Ὡν5 τιϑάτιο δἃ δοιδῖρυη 
νἰ Ποτὲ ἀπηΐβ ΟὐὙ τις ἃ Ῥουβὶβ Ργλθβοίτας δχογοῖτιϊ αὶ Ογαχανὶ 
πνἰεεϊτιισ. δυχὶϊἶο οοπῖτα Αββϑγυῖοβ. Εἴ οχαϊϊο δα τλ]δ ἀτιςα5 
φχρογοῖταβ διιὶ. 

1 Ὁ μὲν δὴ Κῦρος οὕτως ἀπελϑὼν ἐν Πέρσαις ἔνε- ; 
αὐτὸν λέγεται ἐν τοῖς παισὶν ἔτι γενέσϑ αι. χαὶ τὸ μὲν 
πρώτην οἱ παῖδες ἔσκωπτον αὐτὸν ὡς ἡδυπαϑεῖν ἐν 
Πῆήδοις μεμαϑηχὼς ἥκοι" ἐπεὶ δὲ χαὶ ἐσθίοντα αὐτὸν ] 
ἑώρων ὥςπερ καὶ αὐτοὶ ἡδέως χαὶ πίνοντα, καὶ εἴ ποτ᾽ 
ἐν ἑορτῇ “εὐωχία γένοιτο, ἐπιδιδόντα μᾶλλον αὐτὸν τοῦ | 
ἑαυτοῦ μέρους ἠσϑάνοντο ἢ προςδεύμενον, χαὶ πρὸς τούτοις 
δὲ τἄλλα κρατιστεύοντα αὐτὸν ἑώρων ἑαυτῶν, ἐνταῦϑα 
δὴ πάλιν ὑπέπτησσον αὐτῷ οἱ ἥλιχες. . ἐπεὶ δὲ διεςϑὼν 

] 
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τὴν παιδείαν ταύτην ἤδη εἰςῆλϑεν εἰς τοὺς ἐφήβους, 
ἐν τούτοις αὖ ἐδόχει χοαστιστεύίειν χαὶ μελετῶν ἃ χρῆν 
καὶ χαρτεριῦν καὶ αἰδούιιενος τοὺς τολλαδα ποτα καὶ 
πειϑόμενος τοῖς ἄρχουσι. 

Προοϊόντος δὲ τοῦ χοόνου ὃ κιὲν “Ἵστυάγης ἐν τοῖς 
ΠΥ δοις ἀποϑνήσχει, ὃ δὲ Κυιξάρης δ τοῦ ἐστ ἄγους 
παῖς, τῆς δὲ Κύρου μητρὸς ἀδελᾳός. τὴν βασιλείαν ἔσχε 
τῶν Ἰ]ήδων. ὃ δὲ τῶν σσυρίων βασιλεὺς καταστρε- 
ψάμενος μιὲν πάντας Σύρους, φῦλον οὐ μιχρόν, ὑπῆ;- 
χοον δὲ πεποιημένος τὸν “Τουαβίων βασιλέα, ὑπηχόους 
δὲ ἔχων ἤδη χαὶ “Ὑρχανίους ς, πολιοοχῶν δὲ χαὶ Βωξεδε: 
ουὅς, ἐνόμιζεν, εἶ τοὺς ήδους ἀσϑενεῖ ς ποιήσειε, πάν-- 

τῶν γὲ τῶν πέριξ ἡαδίως ἄρξειν" ἴσχει οὗτατον γὰρ τῶν 
ἐγγὲὶς φύλων τοῦτο ἐδόχει εἶναι. οὗ τυ δὴ διαπέμπει πούς 
τε τοὺς ὑφ᾽ ἑαυτὸν πάντας χαὶ ποὺς Κροῖσον τὸν “υ- 
δῶν βασιλέα χαὶ ποὸς τὸν Καππαδοχῶν καὶ ποὸς Φού- 
γας ἀμφοτέρους χαὶ πρὸς “Παφλαγόν ας καὶ Ἰνδοὺς χαὶ 
πρὸς Κᾶρας καὶ Κίλικας, τὰ μὲν διαβάλλων τοὺς ἢ]ήδους 
χαὶ Πέρσας, λέγων ὡς μεγάλα τὲ εἴη ταῦτα ἔϑνη 
χαὶ ἰσχυρὰ χαὶ συνεστηχότα εἰς τὸ αὐτὸ καὶ ἐπιγαμίας 
ἀλλήλοις πεποιημένοι εἶεν, χαὶ κινδυνεύσοιεν, εἰ μή τις 
αὐτοὺς φϑάσας ἀσϑενιύσοι, ἐπὶ ἕν ἕχαστον τῶν ἐϑνῶν 
ἰόντες καταστρέψασϑαι. οἵ μὲν δὴ χαὶ τοῖς λόγοις τού- 
τοις πειϑόμενοι συμμαχίαν αὐτῷ ἐποιοῦντο. οἱ δὲ χαὶ 
δώροις καὶ χρήμασιν ἀναπειϑόμενοι" πολλὰ γὰρ καὶ 
τοιαῦτα ἦν αὐτῷ. Κυαξάρης δὲ ὃ τοῦ ᾿Ἴστυά ἄγους παῖς 
ἐπεὶ ἠσθάνετο τήν νᾺ ἐπιϑθουλὴν χαὶ τὴν παρασχευὴν 
τῶν συνισταμένων ἐφ᾽ ἑαυτόν, αὐτός τὲ εὐθέως ὅσα 
ἐδύνατο ἀντιπαρεσχευάϊετο χαὶ εἰς Πέρσας ἔπειιπε πούς 
τε τὸ χοινὸν χαὶ ποὸς Καιιβίσην τὸν τὴν ἀδελφὴν 
ἔχοντα καὶ βασιλεύονται ἐν Πέρσαις. ἔπειιπε δὲ "χαὶ ποὺς 
Κῦρον, δεόμενος αὐτοῦ πειρᾶσϑαι ἄοχοντα ἐλϑεῖν τῶν 
ἀνδρῶν, εἴ τένίις πέιιποι στοστιώτας τὸ Περσῶν χοινόν. 
ἤδη γὰρ χαὶ ὃ Κῦρος διατετελεχιὴς τὰ ἐν τοῖς ἐφήβοις 
δέκα ἔτη ἐν τοῖς τελείοις ἀνδοάσιν ἦν. οὕτω δὴ δεξα- 
μένου τοῦ Κύρου οἱ βουλεύοντες γεραίτεροι αἱροῦνται 
αὐτὸν ἄρχοντα τῆς εἰς Ἡήδους στριαιτείεις. ἔδοσαν δὲ 
αὐτῷ χαὶ προςελέσϑαι διαχοσίους τιῶν ὁποτίιιων, τιῶν 
δ᾽ αὖ διακοσίων ἑχάστῳ τέτταρας ἔδωχαν ποοςελέσϑα: 
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χαὶ τούτους ἐχ τῶν ὁμοτίμων " γίγνονται δὴ οὗτοι χίλιοι Λ 
τῶν δ᾽ αὖ χιλίων τούτων ἑχάστῳ ἔταξαν ἐκ τοῦ δήμου 
τῆν Πεοσιῶν δέχα μὲν πελ ταστὰς προςελέσϑαι, δέχα 
δὲ σφενδονήτας, δέχα δὲ τοξότας " καὶ οὕτως ἐγένοντο 
μύριοι μὲν τοξόται. μύριοι δὲ “πελτασταί, μύριοι δὲ σφεν- 
δονῆται" χωρὶς δὲ τούτων οἱ χίλιοι. ὑπῆρχον. τοσαύτη 
μὲν δὴ στρατιὰ τῷ Κύρῳ ἐδόϑη. ἐπεὶ δὲ ἠρέϑη τάχει- 
στα, ἤρχετο πρῶτον ἀπὸ τιῦν ϑειῦν. χαλλιερησάμενος 
δὲ τότε προςηθεῖτο τοὺς διακοσίους. ἐπεὶ δὲ προςείλοντο 
χαὶ οὗτοι δὴ τοὺς τέτταρας ἕχαστοι, συνέλεξεν αὐτοὺς 
καὶ εἰπε τότε πρῶτον ἐν αὐτοῖς τάδε. 

Ἄνδρες φίλοι, ἐγὼ προςειλόμην μὲν ὑμᾶς, οὗ γῦν 
πριῶτον δοχιμιάσας, ἀλλ᾽ ἐκ παίδων δρῶν ὑμᾶς ἃ μὲν 
χαλὰ ἢ πόλις νομίζει, προϑύμως ταῦτα ἐκπονοῦντας, ἃ 

δὲ αἰσχοὰ 7 εἴται, παντελῶς τούτων ἀπεχομένους. ὧν 
δ᾽ ἕνεχα αὐτός τε οὐχ ἄχων εἰς τόδε τὸ τέλος κατέστην 
χαὶ ὑμᾶς παρεκάλεσα δηλῶσαι ὑμῖν βούλομαι. ἐγὼ γὰρ 
χατενόησα ὅτι οἱ πρόγονοι χείρους μὲν ἡμῶν οὐδὲν ἐ ἐγέ- 
γοντο" ἀσχοῦντες γοῦν κἀκεῖνοι διετέλεσαν ἅπερ ἔργα 
ἀρετῆς, νομίζεται" ὅ,τι μέντοι προςεχτήσαντο τοιοῦτοι 
ὄντες ἢ τῷ τῶν Περσῶν χοινῷ ἀγαϑὸν ἢ αὑτοῖς, τοῦτ᾽ 
οὐχέτι δύναμαι ἰδεῖν. καίτοι ἐγὼ οἶμαι οὐδεμίαν, ἀρε- 
τὴν ἀσκεῖσϑαι ὑπ᾿ ἀνθρώπων ὡς μηδὲν πλεῖον ἔχωσιν 
οἱ ἐσϑλοὶ γενόμενοι τῶν πονηρῦν, ἀλλ᾽ οἵ τὲ τῶν πα- 
ραυτίχα ἡδονῶν ἀπεχόμενος οὐχ ἵνα μηδέποτε εὔφραν- 
ϑῶσι, τοῦτο πράττουσιν, ἀλλ᾽ ὡς διὰ ταύτην τὴν ἐγ- 
χράτειαν πολλαπλάσια εἷς τὸν ἔπειτα χρόνον εὐφρανού- 
μενοι οὕτω παρασχευάζον ται, οἵ τε λέγειν προϑυμούμε- 
γοι δεινοὶ γενέσϑαι οὐχ ἵνα εὖ λέγοντες μηδέποτε παύ- 
σωνται, τοῦτο μελετιῦσιν, ἀλλ᾽ ἐλπίζοντες τῷ λέγειν εὖ 
πείϑοντες ὧν ϑρώπους πολλὰ καὶ μεγάλα ἀγαϑὰ διαπρά- 
ξασϑαι" οἵ τε αὖ τὰ πολεμιχὰ ἀσκοῦντες οὐχ ὡς μα- 
χόμενοι μηδέποτε παύσωνται, τοῦτ᾽ ἐχπονοῦσιν, ἀλλα 
νομίζοντες χαὶ οὗτοι τὰ πολεμιχὰ ἀγαϑοὶ γενόμενοι πο- 
λὺν μὲν ὄλβον, πολλ ὴν δὲ εὐδαιμονίαν, μεγάλας δὲ τι- 

τομὰς χαὶ ἑαυτοῖς χαὶ τῇ πόλει περιάψειν. εἰ δέ τιγὲς ταῦ- 
τα ἐχπονή σαντες πρίν ὌΝ χαρπὸν ἀπ᾿ αὐτῶν. χομίσα- 

σϑαι περιεῖδον αὑτοὺς γήρᾳ ἀδυνάτους γενομένους, ὃ- 
μοιον ἔιιοιγε δοχοῦσι πεπονϑέναι οἷον εἴ τις γεωργὸς 
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ἀγαθὸς προϑυμηϑεὶς γενέσϑαι καὶ εὖ σπείρων. χαὶ εὖ 
φυτεύων, ὁπότε καρποῦσϑαι ταῦτα δέοι, ἐῴη τὸν καρ- 
πὸν ἀσυγχόμιστον εἰς τὴν γῆν πάλιν χαταῤῥεῖν" καὶ εἴ΄ 
τίς γε ἀσκητὴς πολλὰ πονήσας χαὶ ἀξιόνικος γενόμενος 
ἀναγώνιστος διατελέσειεν, οὐδ᾽ ἂν οὗτός μοι δοκεῖ δι- 
χαίως ἀναίτιος εἶναι ἀφροσύνης. ἀλλ᾽ ἡμιεῖς, ὦ ἄνδρες, 11 
μὴ πάϑωμεν ταῦτα, ἀλλ᾽ ἐπείπερ σὐγιυμὼν ἡμῖν αὐτοῖς 
ἀπὸ παίδων ἀρξ Ξάμενοι ἀσκηταὶ ὄντες τῶν χαλῶν χάγα- 
ϑῶν ἔ ἔργων, ἴωμεν ἐπὶ τοὺς πολ ἑμίους, οὺς ἐγὼ σαφῶς ἐπί- 
σταμαι αὐτὸς ἰδὼν ἰδιώτας ὁ ὄντας (ὡς πρὸς ἡμᾶς ἀγωνίξε- 
σϑαι. οὐ γάρ τί πω οὗτοι ἱκανοί εἶσιν ἀγωνισταί, οἱ ἂν το- 
ξεύωσι καὶ ἀκοντίζωσι καὶ ἱππεύωσιν ἐπιστημόνως, ἣν δέ 
που πονῆσαι δέῃ, τούτῳ λείπωνται, ἀλλ᾽ οὗτοι διώφαί εἰσι 
κατὰ τοὺς πόνους, οὐδέ γε οἵτινες ἀγρυπνῆσαι δέον 
ἡττῶνται τούτου, ἀλλὰ καὶ οὗτοι ἰδιῶται κατὰ τὸν ὑπ- 
70», οὐδέ γε οἱ ταῦτα μὲν ἱχανοί, ἀπαίδευτοι δὲ ὡς 

χρὴ καὶ συμμάχοις. καὶ πολεμίοις χρῆσϑαι, ἀλλὰ καὶ 
οὗτοι δῆλον ὡς τῶν μεγίστων παιδευμάτων ἀπείριως 
ἔχουσιν. ὑμεῖς δὲ νυχτὶ μὲν δήπου ὅσαπερ οἱ ἄλλοι ἡ-12 
μέρᾳ δύναισϑ᾽ ἂν γχρῆσϑαι, “πόνους δὲ τοῦ ζῆν ἡδέως 
ἡγεμόνας νομίζετε, λιμῷ δὲ ὅσαπερ ὄψῳ διαχρῆσϑε, ὑ- 
δροποσίαν δὲ ῥᾷον τῶν λεόντων φέρετε, κάλλιστον δὲ 
πάντων χαὶ πολεμικώτατον χτῆμα εἰς τὰς ψυχὰς συγ- 

κεχόμισϑε" ἐπαινούμενοι γὰρ μᾶλλ ον ἢ τοῖς ἄλλοις - 
πάσι χαίρετε. τοὺς δ᾽ ἐπαίνων ἐραστὰς ἀνάγκη κτᾶσϑαι 
τὰ αἴτια χαὶ διὰ τοῦτο πάντα μὲν πόνον πάντα δὲ χίν- 
δυνον ἡδέως ὑποδύεσϑαι. εἰ δὲ ταῦτα ἐγὼ λέγω περὶ 13 
ὑμῶν ̓ ἄλλη γιγνώσκων, ἐμαυτὸν ἐξαπατῶ᾽" ὅ, τι γάρ μὴ 
τοιοῦτον ἀποβήσεται παρ᾽ ὑμῶν, εἰς ἐμὲ τὸ ἐλλεῖπον 
ἥξει. ἀλλὰ πιστεύω τοι τῇ πείρᾳ καὶ τῇ ὑμῶν εἰς ἐμὲ 
εὐνοίᾳ, καὶ τῇ τῶν πολεμίων ἀνοίᾳ μὴ ψεύσειν με ταύ- 
τας τὰς ἀγαϑὰς ἐλπίδας, ἀλλὰ ϑαῤῥοῦντες ὁρμώμεϑα, 
ἐπειδὴ χαὶ ἐχποδὼν ἡμῖν γεγένηται τὸ δόξαι τῶν ἀλλο- 
τρίων ἀδίκως ἐφίεσϑαι. νῦν γὰρ ἔρχονται μὲν οἱ πολέ- 
μιοι ἄρχοντες ἀδίχων χειρῶν, καλοῦσι δὲ ἡμᾶς ἐπικού- 

12. πολιτιχώτατον πολεμιχώτατον Βἶπο αἰιπε Τ,ομρίμιβ, δο-- 
ςοάροπῖο ᾿ἰθγὸ τἰπὸ Χεπορίνομεῖς, Οὐδ ἴᾶπὶ τὰ τι} ὑφ᾿ ΤῊΝ ἄἀθ πιαὶξβ. 
πολιτιχώτατον 5ϑηϊθη ἃ πὰ Ρϑυῖϊξ πον ἔα βαπν αυΐϊθηιν, 564 4ιᾶρ 
ἘΪΏ1 οομίονι αἱ ἐἰδηνομπβίγαμειιπν ἰἃ αὐοὰ οδὶ ἀδηνοιϑιναεδιιην. 
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ρους οἵ φίλοι" τί οὖν ἐστιν ἢ τοῦ ἀλέξασϑαι δικαιότε- 
140ον ἢ τοῦ τοῖς φίλοις ἀρήγειν χάλλιον; ἀλλὰ μὴν καὶ 

ἐχεῖνο οἴομαι ὑμᾶς ϑαῤῥεῖν, τὸ μὴ παρημεληχότα με" 
τὰ τῶν ϑειῶν τὴν ἔξοδον ποιεῖσϑαι" πολλὰ γάρ μοι 
συνόντες ἐπίστασϑε οὐ μόνον τὰ μεγάλα ἀλλὰ καὶ τὰ 
μικρὰ πειριήμενον ἀεὶ ἀπὸ ϑειῶν ὁρμᾶσϑαι. τέλος εἶπε, 
10 δεῖ ἔτι λέγειν; ἀλλ᾽ ὑμεῖς μὲν τοὺς ἄνδρας ἑλόμε- 
γοι χαὶ ἀναλαβόντες χαὶ τἄλλα παρασχευασάμενοι ἴτε 
εἰς Ἡίδους " ἐγὼ δ᾽ ἐπανελϑὼν πρὸς τὸν πατέρα πρό- 
ἑιιι δή, ὅπως τὰ τῶν πολεμίων ὡς τάχιστα μαϑὼν οἷά 
ἐστι παρασχευάζωμαι ὅ,τι ἂν δέωμαι, ὅπως ὡς κάλλι- 
στα σὺν ϑεῷ ἀγωνιζώμεϑα. οἱ μὲν δὴ ταῦτα ἔπραττον. 

ΓΕ ΟΥ 

(γυτιην ΡτοΠοϊβοθη θη Ργοβοααϊξιν (δ γ 568 οἱ ουὐπ ρὸ 4ϊ5-- 
βρυῖϊ ἐδ οὔιεϊϊς Πρ Θνα ον ἶ8. δὲ βἵπ σα] ἶτν φαϊοι 6 σϑύτι εἰἴ-- 
ΧἸ ΤΠ) σαν οἵ εἶο Ῥεροῖθιι5. ἡ] εἶδοβ. σουΐα Ιεσο ἔκποϊοηάϊἶβ 1. -- 
Θις. ἐἶο Τρ ιεινία δὲ οὐ οἰποίοηαι πὲ ἀἰβεμιο ποάοβίις. οἷ 
ῬΡΟΡαιβ γορϑυϊαϊι" δὲ αἰ ΘΟμπρητ5 διιρροίαι δχϑγοίϊα 7, -- 
Τ1Ος ἐδ πε] ἰρ] οὶ ΒΟ ἱπυροτναίονῖβ βοϊθητα 12, --- 14.. 46 τι-- 
ονὰ Βομὰ δχονγοῖτιιθ τα]οιαάϊθ οἱ 6 Ὄχουοϊ αι οηΐθιις Βᾶπὸ ἱπ 
γρη ᾿ῃϑιϊ!πρηεἰἰὶ5 13. --- 18... 46 αυίθιις φιθιι5 ΘΠ οὶ Ροβϑβὶξ αἰ 
γλ 65 πὰ ἡοάο ςοδεὶϊΐ οἱ Ἰησντι, φορά τοϊρηΐος - ἃς {ἰροηΐθβ 
ἀπρδιδῖουϊ ραγραπὲ 19, 5... 416 ναν]θ ἀγέῖθιι5. βιιρογαμαϊ Βο- 
5165. 20, -- 4)... ἀς ἀϊνϊπαιϊίομα ἴὰ χέρι 5 5οὶρίθμ ἀ15 Δ ΒΒ 6 μα 
Δ4....:, 46. 

- ὌΝ .» κ ᾿ ᾿ 
«ες 1. ΑΔἌῦρος δὲ ἐλϑὼν οἴχαδε χαὶ προςευξάμενος Ἐστίᾳ 

’ κ᾿ κι Ἢ « ὔ -- ΄“« πατρίς χαὶ “Γι πατρῴῳ χαὶ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς ὡρμᾶτο ι ι ͵ υ ᾿ «ε« ἐπὶ τὴν στρύτειαν, συμπρούπειπε δὲ αὐτὸν χαὶ ὃ πα- 
τήρ. ἐπειδὴ δὲ ἔξω τῆς οἰχίας ἐγένοντο, λέγονται ἀστρα- 
πιαὶ καὶ βρονταὶ αὐτῷ αἴσιοι γενέσθαι. τούτων δὲ φα- 
γέντιων οὐδὲν ἄλλο ἔτι οἰωνιζόμενοι ἐπορεύίοντο, ὡς οὐ- 
δένα λήσοντα τὰ τοῦ μεγίστου ϑεοῦ σημεῖα. , 

Προϊόντι δὲ τῷ Κύρῳ ὃ πατὴρ ἤρχετο λόγου τοι- 
οὔδε. Ὦ παῖ, ὅτι μὲν οἱ ϑεοί σε ὑλεώ τὲ χαὶ εὐμενεῖς 
πέιπουσι χαὶ ἐν ἱεροῖς δῆλον χαὶ ἂν οὐρανίοις σημείοις " 
πη όσχεις δὲ χαὶ αὐτός. ἐγὼ γάρ σεταῦῖτα ἐπίτηδες ἐδιδα- 
ξάμην, ὅπως μὴ δι’ ἄλλων ἑρμηνέων τὰς τῶν ϑεῶν 

ἐξ 
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συμιβουλίας συνείης, ἀλλὰ αὐτὸς χαὶ δρῶν τὰ δοατὰ 
χαὶ ἀκούων τὰ ἀκουστὰ γιγνώσχοις. καὶ “μὴ ἐπὶ μάντε- 
σιν εἴης; εἰ βούλοιντό σε ἐξαπατῶν ἕτερα λέγον τες παρὰ 
τὰ παρὰ τῶν ϑεῶν σημαινόμενα, κηδ᾽ αὖ εἴ ποτὲ ἄρα ἄνευ 
μάντεως γένοιο, ἀποροῖς ϑείοις σημείοις διτι χοῷό γξ, 

ἀλλὰ γιγνώσχων διὰ τῆς μαντιχῆς τὰ παρὰ τῶν ᾿ϑεῶν 
συμβουλευόμενα, τούτοις πείϑοιο. Καὶ πὲν δή. ὦ πά- 
τέρ. ἔφη ὁ Κῦρος, ὡς ἂν ἵλεω οἱ ϑεοὶ ὃν τὲς ἡμῖν συμι- 
βουλεύειν ϑέλωσιν ὅσον δύνακιαι χατὰ τὸν σὸν λόγον 
διατελῶ ἐπιμελούμενος. μέμνημαι γάρ, ἔφη, ἀκούσας 
ποτέ σου ὅτι εἰχύτως ἂν καὶ παρὰ ϑεῶν προακχτιχώτερος 
εἴη ὥςπερ καὶ παρὰ ἀνθοώπων ὅςτις μὴ ὅπότε ἐν ἀπύ- 

Υ - ’; ἐδ “γῇ Ἵ , ᾿ ᾿ 

οροῖς εἴη, τότε χολακεύοι, ἀλλ᾽ ὅτε ἄριστα πράττοι. τὸς 
τε μάλιστα τῶν “)ειῶν μεμνῶτο" καὶ τῶν φίλων δ᾽ ἔφη- 
σϑα χοῆναι ὡςαύ τις οὕτως ἐπιμελεῖσϑ αι. Οὐχοῦν νῦν. 

ἔφη, ὦ παῖ, διά γε ἐχείνας τὰς ἐπιμελείας ἥδιον. μὲν 
- ’ὔ -. ς »»κκ κα 

ἔρχῃ 1 πρὸς τοὺς ϑφοὺς δεησόμενος, ἐλπίζεις δὲ κᾶλλον 
τεύξ ἐσέλαι ὧν, ἂν δέῃ, ὅτι σον ξιδέν αἱ σάυντιῷ δοκεῖς οὐ- 

Πλὼ 

πιύποτ᾽ ἀμελήσα ας αὐτῶν ; Πώνυ μὲν οὖν, ἔφη. ὦ πά- 
τερ. ὡς πρὸς “Φίλους ὄντας μοι τοὺς ϑεοὺς οὕτω διάώ-- 

. Κξιεαις τί γάρ, ἔφη, (ὖ παῖ, μέμνησαι ἐχεῖνα ἃ ποτὲ 

ἐδόχει ἡμῖν ὡς ἅπερ δεδώχασιν οἱ ϑεοὶ μαϑόντας ἀν- 
ϑρώπους βέἕτιον πράττειν ἢ ἀνεπιστήκιονας αὐτῶν ὄν- 

᾿] ᾿᾿ να .}. - 

τας καὶ ἐργαζομένους μᾶλλον ἀνύτειν ἢ ἀργοῦντας χαὶ 
ἐπιμελομένους ἀσφαλέστερον [ἀν] διάγειν ἢ ἢ ἀφυλαχτοῦν- 
«τὰς τούτων, παρέχοντας οὖν τοιούτους ἰδωννωςς οἵους 
δεῖ, οὕτως ἡμῖν ἐδόκει. δεῖν χαὶ αἰτεῖσϑαι τἀγαϑὰ 
"παρὰ τῶν ϑεῶν; Ναὶ μὰ “ία, ἔφη ὃ Κῦρος. μέμνη- 
μαι μέντοι τοιαῦτα ἀχούσας σου" καὶ γὰρ ἀνάγχη ἦν 
με πείϑεσϑαι τῷ λόγῳ" καὶ γὰρ οἶδά σε λέγοντα ἀεὶ 
ὡς οὐδὲ ϑέμις εἰν αἰτεῖσϑαι παρὰ τῶν ϑεῶν οὔτε ῖπ-: 
πεύειν μὴ μαϑόντας ἱππομαχοῦ γτάς νιχᾶν οὔτε μὴ ἐπι- 
σταμένους τοξεύειν τοξεύοντας χοατεῖν τῶν ἐπισταιιέ- 
γων οὔτε μὴ ἐπισταμένους κυβερνᾶν σώζειν εὔχεσϑαι 

᾿ 
“ψαῦς χι' ἑρνῶντας, οὐδὲ μὴ σπείροντ τὰς γέ σῖτον εὔχε-- 

σϑαι καλὸν αὐτοῖς φύεσθαι, οὐδὲ μὴ φυλαττομένους γε 

3. ὡς ἀεοάϊ δχ ὅπὸ ὅδ πιοὶβ: τοὶ φυΐ Πἰρυὶ ἴμῖον ὧν οἱ ὕπως 
νανίαπὶ. 5. ἂν διάγει» ἄν Βὶς ἰοοίιθν ποῖ ΒΑΡ υρ τροῖθ υἱδῖι 
ϑομιοϊάθει5. 

σι, 
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ἐν πολέμῳ σωτηρίαν αἰτεῖσϑαι" παρὰ γὰρ τοὺς τῶν 
ϑεῶν ϑεσμοὺς πάντα τὰ τοιαῦτα εἶναι" τοὺς δὲ ἀϑέ. 
μιστα εὐχομένους ὁμοίως ἔφη σϑα εἰχὺς εἶναι παρὰ ϑεῶν 
ἀτυχεῖν ὥςπερ χαὶ παρὰ ἀνθρώπων ἀπραχτεῖν τοὺς πα- 
ράνομα δεομένους. 

7 Ἐκχείνων δέ, ὦ παῖ, ἐπελάϑου ἃ ποτε ἐγὼ χαὶ σὺ 
ἐλογιζόμεϑα ὡς ἱκανὸν εἴη καὶ καλὸν ἀνδοὶ ἔργον, δἰ 
τις δύναιτο ἐπιμεληϑῆναι ὕπιως ἂν αὐτός τε καλὸς κάγα- 
ϑὸς δοκίμως. γένοιτο καὶ τὰ ἐπιτήδεια αὐτός τε χαὶ οἵ 
οἰχέται ἱχανῶς ἔχοιεν. τὸ δὲ τούτου μεγάλου. ἔργου ὄν- 
τος οὕτως ἐπίστασϑαι ἀνθρώπων ἄλλων προστατεύειν 
ὅπως ἕξουσι πάντα τὰ ἐπιτήδεια ἔκπλεω χαὶ ὅπως ἔσον-- 
ται πάντες οἵους δεῖ, “τοῦτο ϑαυμαστὸν δήπου ἐφαίνε- 

8 τὸ ἡμῖν εἶναι. Ναὶ μὰ 4, ἕφη, ὦ πάτερ, μέμνημαι 
καὶ τοῦτό σου “λέγοντος " συνεδόκει οὖν χαὶ ἐμοὶ ὑπέρ- 
μέγεϑες εἶναι ἔργον τὸ καλῶς ἄρχειν" καὶ νῦν γ᾽, ἔφη, 
ταῦτά μοι δωρῦ Ταῦτα, ὅταν πρὸς αὐτὸ τὸ ἄρχειν. σχο-- 
πιῶν λογίζωμαι" ὅταν μέντοι γε πρὸς ἄλλ ους ̓ ἀγϑρώπους 
ἰδιὸν χαταν οήσω οἷοι ὄντες διαγίγνονται ἄρχοντες καὶ 
οἷοι ὄντες. ἀνταγωνισταὶ ἡμῖν ἔσονται; πάνυ μοι δοχεῖ 
αἰσχρὸν εἶναι τὸ τοιούτους αὐτοὺς ὄντας ὑποπτῆξαι καὶ 
μὴ θέλειν ἰέναι αὐτοῖς ἄντα ι(γωνιουμένους " οὕς, ἔφη, ἐγὼ 
αἰσϑάνομαι ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἡμετέρων φίλων τού- 
των ἡγουμένους δεῖν τὸν ἄρχοντα τῶν ἀρχομένων δια- 
φέρειν τῷ καὶ πολυτελέστερον. δειπνεῖν χαὶ πλέον ἔχειν 
ἔνδον “χρυσίον καὶ πλείονα χρόνον καϑεύδειν καὶ πάντα 
ἀπονιήτε ρον τιῦν ἀρχομένων διάγειν. ἐγὼ δὲ οἶμαι, ἔφη, 
τὸν ἄρχοντα οὐ τῷ θᾳδιουργεῖν χρῆναι διαφέρειν τῶν 
ἀρχομένων, ἀλλὰ τῷ προνοεῖν καὶ φιλοπονεῖν προϑυμού- 

9. μένον. “Ἵλλά τοι, ἔφη, ὦ παῖ, ἔνιά ἐστιν ἃ οὐ πρὸς ἀν-- 
ϑρώπους ἀγωνιστέον, ἀλλὰ πρὺς αὐτὰ τὰ πράγματα, 
(ὧν οὐ ὑάδιον. εὖ πόρως περιγενέ ἔσϑαι. αὐτίχα δήπου οἷ-- 
σϑα ὅτι εἰ μὴ ἕξει τὰ ἐπιτήδεια ἢ στρατιά ̓  καταλύσε- 
ταί σου εὐϑὺς ἡ ἀρχή. Οὐχοῦν ταῦτα μέν, ἔφη, ὦ πά- 
τέρ, «Κυαξάρης φησὶ παρέξειν τοῖς ἐντεῦϑεν ἰοῦσι γιᾶ- 
σιν ὁπόσοι ἂν σι. Τούτοις δὴ σύ, ὦ παῖ, πιστεύων 

ἕρχῃ τοῖς παρὰ Κυαξάρεω χρήμασιν; Ἔγωγε, ἔφη. ὃ 
Κὺ ρος. ἊΣ «δέ, ἔφη, οἶσθα ὑπόσα αὐτῷ ἔστι; ὰὼ τὸν 
Ζ(α, ἔφη ὃ Κῦρος, οὐ μὲν δή. Ὅμως δὲ τούτοις πι- 
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στεύεις τοῖς ἀδήλοις : ὅτι δὲ πολλῶν μὲν δεήσει, πολλὰ ὶ 
δὲ χαὶ ἄλλα νῦν ἀνάγκη δαπανᾶν. ἐκεῖνο οὐ γιγνώσκεις; 
Γιγνώσχω, ἔφη δ Κῦρος. Ἢν οὖν, ἔφη, ἐπιλὶ μην αὐτὸν 
ἥ δαπάνη ἢ καὶ ἑχὼν ̓ ψεύσηται, ὠ παῖ, πῶς ἄρ᾽ Ξει τὰ 
τῆς στρατιᾶς ; Ζ4ῆλον ὃ ὅτι οὐ καλῶς. ἀτάρ, ἔφη, (ὦὖ κάμε, 

σὺ εἶ ,ἕνορᾷς τινά πόρον μα ἀπ᾽ ἐμοῦ ἂν προς) Ἐνόμε- 
γον, ἕως ἔτι ἐν φιλίᾳ ἐσιιέν, λέγε. Ἐρωτᾷς, ἔφη. ὦ παῖ,10 
ποῦ ἂν “ἀπὸ σοῦ πόρος προςγέτοιτο : ἀπὸ τίνος δὲ μᾶλ- 
λον εἶχός ἔστι πόρον προς) ςγενέσϑαι ἢ ἀπὸ τοῦ δύναμιν 
ἔχοντος ; σὺ δὲ πεζὴν μὲν δύναμιν ἐνϑένδε ἔχων ἔρχη 
ἀνϑ' ἧς οἶδ᾽ ὅτι πολλαπλασίαν ἄλλην οὐχ ἀν δέξαιο, 
ἱππικὸν δέ σοι ὅπερ κράτιστον, τὸ Ἠϊήδων, σύμμαχον 
ἔσται. ποῖον οὖν ἔϑνος τῶν πέριξ οὐ δοκεῖ σοι καὶ χα- 
ρίζεσϑαι βουλόμενον ὑμῖν ὑπηρετήσειν καὶ φοβούμενον 
μή τι πάϑῃ; ἃ χρή σε χοινῇ σὺν Κυαξάρῃ σχοτιεῖσϑαε 
μήποτε δνδλζπη τι ὑμᾶς ὧν δεῖ ὑπάρχειν, καὶ ἔϑους δὲ 
ἕνεχα μῆχαν ἀὔϑω προςύδου πόρον. τόδε δὲ πάντων μά- 
λιστά "μοι μέμνησο, μηδέποτε ἀναμένειν. τὸ πορίζεσϑαε 
τὰ ἐπιτήδεια ἔςτ᾽ ἂν ῇ χφεία σε ἀναγκάσῃ" ἀλλ᾽ ὅταν 
μάλιστα εὐπορῇς, τότε, πρὸ τῆς ἀπορίας, μηχανῶ. χαὶ 
γὰρ τεύξῃ μᾶλλον παρ᾽ ὧν ἂν δέῃ μὴ ἄπορος δοχῶν 
εἶναι, καὶ ἔτι ἀναίτιος ἔση παρὰ τοῖς σαυτοῦ στρατιώ- 
ταις " ἐχ τούτου δὲ μᾶλλον καὶ ὑπ᾽ ἄλλων αἰδοῦς τεύ- 
ξῃ, καὶ ἤν τινας βούλῃ ἢ εὖ ποιῆσαι τῇ δυνάμει ἢ χκα- 
χῶς, μᾶλλον ἕως ἂν ἔχωσι τὰ δέοντα οἱ στρατιῶται 
ὑπηρετήσουσί σοι, χαὶ πιστιχωτέρους, σάφ᾽ ἰσϑι, λόγους 
δυνήσῃ τότε λέγειν. ὅτανπερ χαὶ ἐνδείχνυσϑαι μάλιστα 
δύνῃ καὶ εὖ ποιεῖν ἱχανὸς ὧν χαὶ χακῶς. .Δλλ᾽, ἔφη, 11 
πάτερ, ἄλλως τέ μοι χαλῶς δοχεῖς ταῖτα λέγειν πάντα, 
καὶ ὅτι ὧν μὲν γῦν λέγονται λήψεσϑαι οἱ στρατιῶται, 
οὐδεὶς αὐτῶν ἐμοὶ τούτων χάριν εἴσεται" ἴσασι γὰρ ἐφ᾽ 
οἷς, αὐτοὺς Κυαξάρης ἄγεται συμμάχους" ὅ,τι δ᾽ ἂν 
πρὸς τοῖς εἰργ μένοις λαμβάνῃ τις, ταῦτα καὶ τιμὴν νο- 
μιοῦσι καὶ χάριν τούτων πλείστην εἰκὸς εἰδέναι τῷ δε- 
δόντι. τὸ δ᾽ ἔχοντα δύν γάμιν ἧ ἔστι μὲν φίλους εὖ ποι- 
οὔντα ἀντωφελεῖσϑαι, ἔστι δὲ ἐχϑροὺς ἔχοντα πειρᾶ- 
σϑαι τίσασϑαι, ἔπειτα ἀμελεῖν τοῦ πορίζεσϑαι. οἵει τι, 

ΤΊ. τι --α τι Αὐῇῖδι. νον 465. λέγειν ζητῶ τὶ τπιεέλεα κέ καὶ 
λάρινον ἔπος τι. 
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ἔφη, ἧττόν τι τοῦτο εἶναι αἰσχρὸν ἢ εἰ τις ἔχων μὲν 
ἀγροὺς, ἔχων δὲ ἐργάτας οἷς ἂν ἐργάζοιτο, ἔπειτα ἐῴη 
τὴν γῆν ἀογοῦσαν ἀνωφἔλητον εἶναι; Ὥς γ᾽ ἐμοῦ, ἔφη, 
βηδίέδονν ἀμελήσοντος τοῦ τὸ ὡπεῤδοώ τοῖς στρατιώ-- 
ταῖς συμμηχανᾶσϑαι μήτ᾽ ἐν δ ιλς μήτ᾽ ἐν πολεμίᾳ 
οὕτως ἔχε τὴν γνώμην. 

42 . ΤΊ γάρ, ἔφη, ἮΙ παῖ, τῶν ἄλλων ὧν ἐδόχει ποϑ᾽ 
ἡμῖν ἀν) χαῖον εἶναι μὴ παραμελεῖν ἦ μέμνησαι; Οὐ 
γάρ, ἔφη, μέμνημαι ὅτε ἐγὼ μὲν πρὸς σὲ ἦλθον ἐπ᾽ 
ἀργύριον, ὅπως ἀποδοίην τῷ φάσχοντι στρατηγεῖν 4 
πεπαιδευχέναι, σὺ δὲ ἅμα διδούς μοι ἐπηρώτας ὧδέ 
πως, Σ7ρά γε, εἶπες, ὦ παῖ, ἐν τοῖς στρατηγικοῖς χαὶ 
οἰκονομίας τί σοι ἐπεμνήσϑη ὃ ἀνὴρ. ᾧ τὸν μισϑὸν 
φᾳίοεις ; οὐδὲν μέν: τοι ἧττον οἱ στρατιεῦται τῶν ἐπιτης 
δείων δέονται ἢ οἱ ἐν οἴχω οἰχέται. ἐπεὶ δ᾽ ἐγώ σοι λέ- 
Ων τἀληϑῆ εἶπον ὅτι οὐδ᾽ ὁτιοῦν περὶ τούτου ἐπε- 
εἰνήσϑη. ἐπήρου με πάλιν εἴ τί μοι ὑγιείας 1 πέρι ᾽ ῥώ- 
μης ἔλεξεν ̓  εὡς δεῆσον χαὶ τούτων [ὥςπερ χαὶ} ὑπὲρ τῆς 

1ϑστρατιᾶς τὸν στρατηγὸν ἐπιμελεῖσϑαι. ὡς δὲ χαὶ ταῦτα 
ἀπέφησα, ἐπήρου μξ αὖ πάλιν εἴ τινας τέχνας ἐδίδαξε 
με ὡς ἂν ἕχαστα τῶν πολ ἐμιχῶν ἔργων κράτιστοι ἂν οἱ 
σύμμαχοι γίγνοιντο. ἀποφήσαντος δέ μοῦ παὶ τοῦτο 
ἀνέχρινας αὖ σὺ χαὶ τόδε εἴ τί ει ἐπαίδευσεν ὡς ἂν δυ- 
γαΐμην στρατι( προϑυμίαν ἐμβαλεῖν, λέγων ὅτι τὸ πῶν 
διαφέρει ἐν παντὶ ἔμαίο προϑ μία ἀϑυμίας. ἐπεὶ δὲ χαὶ 
τοῦτο ἀνένευον, ἢ) 'ἔγχες αὖ σὺ εἴ τινα λόγον ποιή σικτο 
διδάσχων περὶ τοῦ πείϑεσθα: τὴν στρατιάν, (ὡς ἄν τις 

Ἰάμάλιστα μηχανῷτο. ἐπεὶ δὲ χαὶ τοῦτο παντάπασιν ἀῤ- 
ῥητον ἐφαίνετο, τέλος δή με ἐπήρου ὗ, τε ποτὲ διδάσκων 
στρατηγίαν φαίη με διδάσχειν. κἀγὼ δὴ ἐνταῦϑα ἀπο- 
χρίνομαι ὅτι τὰ ταχτιχά. καὶ σὺ γελάσας διῆλϑές μοι 
παρατιϑεὶς ἕ ἕχαστον ὅτι οὐδὲν ὕφ ἐλος εἴη στρατιᾷ ταχτικν 
γεῦ τιῦν ἐπιτηδείων, τί δ᾽ ἄνευ τοῦ ὑγιαίνειν", τί δ᾽ 
ἄνευ τοῦ δρυταῦθοι τὰς εὑοη μένας εἰς πόλειιον τέχνας, 

1:. ὥςτε μου ἩΡυὶ βουῖριῖ τ θ ο τ 8, ἀριουίοτος ὡς ἔιμιοῦ. Πράϊ ὥς γ᾽ 
ἐμοῦ. 12). τούτων ὥςπερ χαὶ ὑπὲρ τῆς στρατηγίας! τι 0] ὨΟ- 

οἰνῖσ ἴμ ΒΑ ΘΊΩΟ. ΤΌ. τοΐτων σπρὺ τῆς στρατείας, φιοά ἰρϑίμν οο-- 
ἶἰοχ ΑΠονρίονβὶβ ἜΧΒῖθοι. Ψωᾶε ΡΟ ΡΠ ς οϑὶ σοπϊθοίνα Μ]πγ οι, 
«πρῆθν, γασρηΐδιης, 14, τέχνας} ἴπὶ βοαὶ ἐεθερθαν 46 προϑυμίᾳ 
“κ᾽ «, ΣΕ Έ . ()ποά το τ ΘΧΟΙ ἶ556. τοητ Ρορρο. 
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τί δ᾽ ἄνευ τοῦ πείϑεσϑαι. ὡς δέ μοι καταφανὲς ἐποίη-- 
σας ὅτι μιχρόν τι μέρος. εἴη στρατηγίας τὰ ταχτιχά, 
ἐπερομένου μου εἴ τι τούτων σύ με διδάξαι ἱχανὸς εἴης, 
ἀπιόντα μὲ ἐχέλευσας τοῖς στρατηγιχοῖς νομιζομένοις 
ἀνδράσι διαλέγεσϑαι καὶ πυϑέσϑιαι πῇ ἕκαστα τούτων 
γίγνεται. ἐχ τούτου δὴ ἐγὼ συνῆν τούτοις οὺς μάλιστα! 5 
φρονίμους περὶ τούτων ἤκουον εἶναι. χαὶ περὶ μὲν τοο- 
φῆς ἐπείσθην ἱ ἱκαγὸν εἶναι ὡπάρχον. ὅ,τι Κυαξάρης ἔμελλε 
παρέξειν ἡμῖν, περὶ δὲ ὑγιείας, ἀχούων χαὶ δρῶν ὅτε 
καὶ πόλεις αἱ χρήζουσαι ὑγιαίνειν ἰατροὺς αἱροῦνται χαὶ 

οἱ στρατηγοὶ τῶν ᾿στρατιωτεῖν ἕγεχεν ἰατροὺς ἐξά γουσιν, 
οὕτω χαὶ ἐγὼ ἐπεὶ ἐν τῷ τέλει τούτῳ ἐγενόμην, εὐθὺς 
τούτου ἐπεμελη ϑην, καὶ οἶμαι, ἔφη: (ἦ πάτερ, πάνυ ἕκει-- 

γνοὺς τὴν ἰατρικὴν τέχνη ην ἔχειν μιετ᾽ ἐμαυτοῦ ἄνδρας. 
πρὸς ταῖ' τα δὴ ὗ πατὴρ ἔφη, 12). . ὦ παῖ, ἔφη, οὗτοι (ὃ 
μὲν οὺς λέγεις. ὥςπερ ἱματέων δα, ἔντιον. εἰσί ἘΕΣ ἡπη- 

ταί, οὕτω χαὶ οἱ ἰατροί, ὅταν τινὲς νοσήσωσι, τότε ἰῶν- 
ται τούτους " σοὶ δὲ τούτου εεγαλοπρεπεστέρα ἔσται ἢ 
τῆς “ὑγιείας ἐπιμέλεια " τὸ γὰρ ἀρχὴν μὴ χάμνειν τὸ 
στράτευμα, τούτου σοι δεῖ εεξ) ξεν. Καὶ τίνα δὴ ἐγώ, 
ἔφη, (ὦ πάτερ, ὁδὸν ἰὼν τοῦτο πράττειν ἱχαγὸς ἔσομαι; ; 
Ἢν μὲν δήπου χοόνον τε" ἃ εέλλῃς ἐν τῷ αὑτῷ μένειν, 
ὑγιεινοῦ πρῶτον δεῖ στρατοπέδου μὴ ἀμελῆσαι" τούτου 
δδπυῦν: ἂν ἁμάρτοις, ἐάνπερ μέλῃ σοι. καὶ γὰρ λέγον- 
τὲς οὐδὲν πειίέονται οἱ ἄν ϑρωποι περί τὲ τῶν γοσηρῶν 
χωρίων κα χαὶ πεοὶ τῶν ὑγιεινῶν " μάρτυρες δὲ σαφεῖς ἔχεις 
τέροις αὐτῶν παρίστανται τε τὲ σώματα καὶ τὰ χοιό- 
ματα. ἔπειτα δὲ οὐ τὰ χωρία μόνον ἀοχεῖ σχέψασϑαει, 
ἀλλὰ μνήσϑητι σὺ πῶς πειρίι σαυτοτ' ἐπιμελ, εἴσϑαι ϑ7ττος 
ὑγιαίνῃς. χαὶ ὃ Κῦρος εἶπε, Πρῶτον μὲν νὴ “Τα πει- 1 
ρήμασι μηδέποτε ἑπερειιπίπλασϑαι" δύ ςίορον γάρ. ἔπεξι-: 
τὰ δὲ ἐχπονί τὰ εἰςιόντα οὕτω γάρ μοὸὲ δοχεῖ ἣ τε 
ὑγίεια μᾶλλον πεερεξνειν χαὶ ἰσχὺς προς; ἐνέσϑαι. Θ - 

τίν τοίνυν, ἔφη). εὖ παῖ, καὶ τίν ἄλλων δεῖ ἐπιηελεῖ- 

σϑδαι. Ἢ καὶ αἰχολή. ἔφη, ἔσται, (ἢ πάτερ. σιοεσχεῖν 
τοῖς στοατμόταις : Θὺ μὰ .1{ς ἔφν, ὁ πατήρ. οὐ μόνον 
γε, ἀλλὰ χαὶ ἀνά; κη. δεῖ γὰρ δήπου στοιιτιάν, εἶ «ιέλλεε 

15. ἔχει») Δίοϊΐοτεβ ΠΡυὶ ἕξειν, 
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πράξειν τὰ δέοντα, μηδέποτε παύεσϑαι ἢ τοῖς πολεμίοις 
χαχὰ πορσίύνουσαν ἢ ἑαυτῇ ἀγαϑά" ὡς χαλεπὸν μὲν 
καὶ ἕνα ἄνϑρωπον ἀργὸν τρέφεσϑαι, πολὺ δ᾽ ἔτι, ὦ 
παῖ, χαλεπώτερον οἶχον ὅλον, πάντων δὲ χαλεπώτατον 
στρατιὰν ἀργὸν τρέφειν. πλεῖστά τε γὰρ τὰ ἐσθίοντα 
ἐν “στρατιᾷ «καὶ ἀπ᾽ ἐλαχίστων δρμώμενα καὶ. οἷς ἂν 
λάβῃ δαψιλέστατα χρώμενα, ὥςτε οὐδέποτε ἀργεῖν δεήσει 

᾿Βστρατιάν. “1ἔγεις σύ, ἔφη; ὦ 7 πάτερ, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, ὅτι 
ὥςπερ οὐδὲ “γεωργοῦ ἀργοῦ οὐδὲν ὄφελος, οὕτως οὐδὲ 
στρατηγοῦ ἀργοῦ οὐδὲν ὄφελος εἶναι. Τὸν δέ γε ἐργά- 
τὴν στρατηγὸν ἐγώ, ἔφη, ἀναδέχομαι, ἢν μή τις ϑεὸς 
βλάπτῃ, ἅμα καὶ τὰ ἐπιτήδεια μάλιστα. ἔχοντας τοὺς 
στρατιώτας ἀποδείξειν χαὶ τὰ σώματα ἄριστα ἔχοντας 
παρασχευάσειν. “Ἵλλὰ μέντοι, ἔφη ̓ τό γε μελετᾶσϑαι 
ἕκαστα τῶν πολεμιχῶν ἔργων, ἀγῶνας ἄν τινάς μοι δο- 
χεῖ, ἔφη, (ὖ πάτερ, προειπιὴν ἑχάστοις καὶ ἀϑλα προτι- 
ϑεὶς μάλιστ᾽ ἂν ποιεῖν εὖ ἀσχεῖσϑαι, ὥςτε ἕχαστα ὁπότε 

δέοιτο ἔχειν ἂν παθεσχκευασμένοις χρῆσϑαι. Κάλλιστα 
λέγεις, ἔφη, ὦ παῖ" τοῦτο γὰρ ποιήσας, σάφ᾽ ἰσϑι, ὡς- 
περ χοροὺς τὰς τάξεις ἀεὶ τὰ προςήκοντα μελετώσας 
ϑεάσῃ. 

19 ο᾿4λλὰ μήν, ἔφη ὃ Κῦρος, εἰς .γε τὸ προϑυμίαν ἐμ- 
βαλεῖν στρατιώταις οὐδέν μοι δοχεῖ ἱκανιύτερον εἶναι ἢ 
τὸ δύνασϑαι ἐλπίδας ἀγαϑὰς ἐμποιεῖν ἀνϑρώποις. “4λλ᾽ ) 
ἔφη, ὦ παῖ, τοῦτό γε τοιοῦτόν ἐστιν οἷόνπερ εἰ τις κύ- 
νας ἐν ϑήρᾳ ἀνακαλοῖτο ἀεὶ τῇ κλήσει ἧπερ ὃ ὁτὰν τὸ 
ϑηρίον ὁρᾷ. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον προϑύμως εὖ οἶδ᾽ ὅτι 
ἔχει ὑπαχουούσας᾽ ἦν δὲ πολλάκις ψεύδηται. αὐτάς, τε- 
λευτῶσαι οὐδ᾽ ὑπόταν ἀληϑῶς ὁρῶν καλῇ πείϑονται 
αὐτῷ. οὕτω καὶ τὸ περὶ τῶν ἐλπίδων ἔχει" ἢν πολλά- 
χις προςδοχίας ἀγαϑῶν ἐιιβαλιὼν ψεύδηταί τις, τελευ- 

τῶν οὐδ᾽ ὑπόταν ἀληϑεῖς ἑλπίδας λέγῃ ὃ τοιοῦτος πεί- 

ϑειν δύναται. ἀλλὰ τοῦ μὲν αὐτὸν λέει ἃ μὴ σαφῶς 
εἰδείη φείδεσθαι δεῖ, ὦ παῖ, ἄλλ οι δ᾽ ἐνίοτε λέγοντες ταὐτὰ 
ἂν ππρτημω: τὴν δὲ αὑτοῦ παρακέλευσιν εἰς τοὺς 
μεγίστους κινδύνους δεῖ ὡς μάλιστα ἐν πίστει διασώ-: 
ζειν. ᾿Τλλὰ ναὶ μὰ τὸν Δα, ἕφη ὃ Κῦρος, καλῶς μοι, 

20ὦ “πάτερ, δοχεῖς λέγειν, καὶ ἐμοὶ οὕτως ἥδιον. τό. γε 
μὴν πειϑομένους παρέχεσϑαι τοὺς στρατιώτας οὐχ ἀπεί- 
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ρως μοι δοχῶ αὐτοῦ ἔχειν, ὦ πάτερ" σὺ γάρ με εὐθὺς. 
τοῦτο ἐκ παιδίου ἐπαίδευες σαυτῷ πείϑεσθϑαε ἀνα; γχά- 
ζων" ἔπειτα τοῖς διδασχάλοις παρέδωκας, χαὶ ἐκεῖνοι αὖ 
τὸ αὐτὸ τοῦτο ἔπραττον" ἐπεὶ δ᾽ ἐν τοῖς ἐφήϑοις ἦμεν, 
ὃ “ἄρχων τοῦ αὐτοῦ τούτου ἰσχυρῶς ἐπειιελεῖτο" καὶ οἵ 
νόμοι δέ μοι δοχοῦσιν οἱ πολλοὶ ταῦτα δύο μάλιστα 
διδάσκειν, ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσϑαι. χαὶ τοίνυν χατανοῶν 
περὶ τούτων ἐν πᾶσιν δρᾶν μοι δοχῶ τὸ προτρέπον͵ πεί- 
ϑεσϑαι μιάλιστα ὃν τὸ τὸν μὲν 1 πειϑόμενον ἐπαινεῖν τε 
χαὶ τιμᾶν, τὸν δὲ ἀπειϑοῦντα ἀτιμάζειν τε χαὶ χολά-. 
ζειν. Καὶ ἐπὶ μέν γε τὸ ἀνάγχῃ ἕπεσϑαι αὕτη, ὦ «παῖ,21 
ἡ ὃδός ἐστιν, ἐπὶ δὲ τὸ χρεῖττον τούτου πολὺ τὸ ἑκόν-. 
τας πείϑεσϑαι ἄλλη ἐστὶ συντομωτέρα. ὃν γὰρ ἄν ἡγή- 
σωνται περὶ τοῦ συμφέροντος ἑαυτοῖς φρονιμώτερον 
ἑαυτῶν εἶναι, τούτῳ οἱ ἄνθρωποι ὑπερηδέως σπιείϑονται. 
γνοίης δ᾽ ἂν ὅτι τοῦϑ᾽ οὗ τως ἔγχει ἐν ἄλλοις τε πολ- 
λοῖς χαὶ δὴ καὶ ἐν τοῖς χάιμιγουσιν, τὡς προϑύμως τοὺς 
ἐπιτάξοντας ὅ,τι χρὴ ποιεῖν χαλοῦσι" χαὶ ἐν ϑαλάττῃ 
δὲ ὡς προϑύμως τοῖς “κυβερνήταις οἱ σι πλέοντες πεί- 
ϑονται" χαὶ οὕς ὙΑ͂ ἂν γὈμίσωσί τινὲς βθτιον ἑαυτῶν 
ὁδοὺς εἰδέναι, ὡὡς ἰσχυριῦς τούτων οὐδ᾽ ἀπολείπεσϑαι 
ἐθέλουσιν" ὅταν δὲ οἴωνται πειϑόμενοι κακόν τι λήψε- 
σϑαι, οὔτε ζημίαις πάνυ τι ϑέλουσιν εἴχειν οὔτε δώροις 
ἐπαίρεσϑαι. οὐδὲ γὰρ δῶρα ἐπὶ τῷ ἑατ τοῦ χαχῷ ἐχωὼν 
οὐδεὶς λαμβάνει. «“Ἵξγεις σύ, ἔφη, ὦ πάτερ, εἰς τὸ πει-22 
ϑομένους ἔχειν Δ γα εἰναι ἀγυσιμώτερον τοῦ φρονμιώ- 
τερον δοχεῖν εἶναι τῶν ἀρχομένων. “ζω γὰρ οὖν, ἔφη. 
Καὶ πῶς δή τις ἄν, ὦ πάτερ. πβίτσ σὰ δόξαν τάχιστα 
περὶ αὑτοῦ παρασχέσϑαι ἂν δύναιτο; Οὐκ ἔστιν, ἔφη, ὦ 
παῖ, συντομωτέρα ὁδὸς περὶ ὧν ἂν βούλῃ δοχεῖν φρόνιμος 
εἶναι ἢ τὸ γενέσϑαι περὶ τούτων φρόν μον. χαϑ᾽ ἕν δὲ 
ἕχαστον σχοπῶν γνώσῃ ὅτι ἀλη ϑὴ λέγω. ἔν γὰρ βούλῃ 
μὴ ὧν ἀγαϑὺς γέωρ; ὃς δοχεῖν εἰναι ἀγαϑὺς ὁ ̓ ἱππεὺς ἢ 
ἰατρὸς ἢ αὐλητὴς ἢ ἀλλ᾽ ὁτιοῦν, ἐννύει πόσα σε δέοι 
ἂν να τ τοῦ δοχεῖν ἕγεχα. χαὶ εἰ δὴ πείσαις 
ἐπαινεῖν τέ σε πολλούς, ὅπως δόξαν λάβῃς, καὶ κατα- 
σχευὰς καλὰς ἐφ᾽ ἑχάστῳ αὐτῶν χτήσαιο, ἄρτι τε ἐξ 

421. οὐδ᾽ ἀπολείπεσϑαι βρη οαιεῖν5 γογρθύν ροϑαϊὶ Ριο 9οὸ 

φιοΐὰ δὰ ἰσχυρῶς ἀρροβίϊατι5 δγαὶ ἔχονται. 
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πατηκχιὺς εἴης ἂν καὶ ὀλίγῳ ὕστερον, ὕπου ἂν πεῖραν δοίης; 
ἐξεληλέγμένος εἴης ἂν χαὶ προςέτι χαὶ ἀλαζὼν φαίνοιο. 

29 Φρόνιμος δὲ περὶ τοῦ συνοίσειν μέλλοντος πῶς. ἄν τις 
τῇ ὄντι γένοιτο ; “1ηλον, ἔφη, ιὖ παῖ, ὅτι ὅσα μὲν ἔστι 
παϑόντα οὐδέῤνω μαϑιὼν ἄν, (ὥςπερ τὰ ταχτιχὰ ἔιαϑες" 

ὅσα δὲ ἀνϑοώποις οὔτε μαϑητὰ οὔτε πτιοοοφατὰ ἀνϑοω- 
πίνῃ προνοίᾳ, διὰ μαντικῆς ἂν παρὰ ϑεῶν πὺν ϑανόμε- 
»Ὸς φρονεὐτεθος ἀλλὼν ἂν εἴης ὅ,τι δὲ γνοίης βέλτιον 
ὃν" πραχϑῆναι, ἐπιμελούμενος ἂν. τούτου ὡς ἂν πρα- 
χϑείη. καὶ "ἀρ τὸ ἐπιμιιεὶ εἴσϑαι οὗ ἂν δέῃ φθονιμωτέρου 

24ἀγδρὸς ἢ τὸ ἀμελεῖν. λ7λλὰ μέντοι ἐπί γε τὸ φιλεῖσθαι 
ὑπὸ τῶν ἀρχομένων, ὃπερ ἕμοιγε ἐν τοῖς μεγίστοις δο- 
κεῖ εἶναι, δῆλον ὅτι ἡ αὐτὴ ὁδὸς ἧπερ εἴ τις ὑπὸ τῶν 
φίλων στέργεσϑαι ἐπιϑεμοίη " εὖ γὰρ οἶμαι δεῖν ποιοῦντα 
φανερὸν εἰναι. “Αλλὰ τοῦτο μέν. ἔφη. εὐ παῖ, “χαλεπόν, 
τὸ ἀεὶ δύνασθαι εὖ ποιεῖν οὺς ἄν τις ϑέλῃ " τὸ δὲ συν- 
ἡδόμενον τε φαίνεσϑαι ᾧ ἦν τι ἀγαϑὸν αὐτοῖς συεβαί- 
77, χαὶ σὺν αχϑόμενον, ἣν τι καχόν, χαὶ συνεπιχουθεῖν 
προϑυμού, ἐνὸν ταῖς ἀποϑίαις αὐτῶν, καὶ προφοβούμε- 
γ0}» «(ἢ τι σφαλῶσι, καὶ προνοεῖν πειριόύμενον ὡς μὴ 
σφάλλων ται, ἐπὶ ταῦτά πίὸς δεῖ μᾶλλον συμτπαρομαρ- 

25τεῖν. καὶ ἐπὶ τῶν πράξ ξεν δέ, ἢν μὲν ἐν ϑέρει. ὦσι, 
τὸν ἄρχον ται δεῖ τοῦ ἡλίου πιλεονεχτοῦῖντα φανερὸν εἷ- 
γι, ἢν δὲ ἐν χειμῶνι, τοῦ ψύχους, ἣν δὲ διὰ μόχϑων, 
τῶν πόνων" πάντα γὰρ ταῦτα εἴς τὸ φιλεῖσϑαι ὑπὸ 
τῶν ἀρχομένων συλλαμβάνει. “Ἴξγεις σύ, ἔφη; ὦ πάτερ, 
ὡς καὶ καρτερώτερον δεῖ πρὸς πάν τα τὸν ἄρχοντα τον 
ἀρχομένων εἶναι. “Ἰζω γὰρ οὗν, ἕρης- ϑάῤῥει μέντοι τοῦ- 
Τὸ, τὴ πεῖ" εὖ γὰρ ἰσϑι ὅτι τῶν ὁμοίων σωιϊιάτων οἕὲ 
αὐτοὶ πόγοι οὐχ διιοίως ἅπτονται «ἄρχοντός τὲ ἀνδρὸς 
χαὶ ἰδιώτου, ἀλλ᾽ ἐπιχουφέζει τε ἢ τμιὴ τοὺς πόνους 

ὅσου ὧν πεῖρε" δοίης} Αββοηῖΐου Πεϊμάονῖο ἐν» ορίφεῖνο 
ἈΠ ΔΣ θὰ. πγὰ σὶβ ΡΟ εἶδ56 ΠΉΌΝ εϊοὶ ξὰν τοὶ ὁπότων δῖ ἤϊὰ δος 
διυνμεαϊα δεβοοῖς ὁπότε σὲ χιξῖοκ: » δοῦν δέοι : : βοα ὧν 4εἴθη- 
ἄντην ἐτσο. 110 Ὧν ἔθυε 5. 38. ὁ γῺ 7 ὲ ὕσῳ ἂν οἱοίιιην χαὶ καὐτὸς 
Δελτέων εἶναι --- τύσῳ ἂν μῶλλον, κἰφνλκονηήνην ἐρηνονθ 1ΠΠὰ τιτ 
ἐτῶν εν {Πννδ πιο: ἦς ἐπὶ" ταῦτα τὧν ξαηὶ τὸ φᾳιλεῖσϑαι Βυιῖιτι5 
56 5}. 110 ΤΡ βουίτινς ΠῚ {Ππτ ΘΌ πτ(01 εἴ)" δοεἶθον [0 ἀϊοῖπτιν 

ΠΩΣ λα, ὅς. ἱ.; οὐχ ἔσιιν ἐλλὴ 4υλαχὴ τοικύτη οἵα αὐτὸν τινα 
χαιλὸν" χἀγαϑὸν ὑ: τάοζειγ,. τοῦτο γὰο δεῖ συμπαρομαρτεῖν. 
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τῷ ἄρχοντι χαὶ αὐτὸ τὸ εἰδέναι ὅτι οὗ λανϑάνει ὅ,τι 
ἂν ποιῇ. 

Ὁπότε δέ, ὦ πάτερ, σοὶ ἤδη ἔχοιεν μιὲν τὰ ἐπιτή δεια2θ 
οἱ στρατιῶται, ὑγιαίνοιεν. δέ, πονεῖν δὲ δύναιντο, τὰς δὲ 
πολεμικὰς τέγνας ἠσχηχότες εἶεν, φιλοτέιμιως δ᾽ ἔχοιεν 
πρὸς τὸ ἀγαϑοὶ φαίνεσϑαι, τὸ δὲ; πείθεσθαι αὐτοῖς ἢ- 
διον εἴη τοῦ ἀπειϑεῖν, οὐχ ἂν τηνιχαῦτα σωφρονεῖν ἄν 
τίς σοι δοχοίη διαγωνίζεσϑαι βουλ ὄμενος ποὺς τοὺς πο- 
λεμίους ὡς τάχιστα; Ναὶ μὰ 44, ἔφη, εἰ τιξλλοι γὲ 
πλεῖον ἕξειν" εἰ δὲ μή, ἔγωγε ὅσην οἷοίιην χκαὶ αὖ- 
τὸς βελτίων εἶναι καὶ τοὺς ἑπομένους βελτίονας ἔχειν, 
τόσῳ ἂν μᾶλλον φυλαττοίμην ὥςπεο χκαὶ τἄλλα ἃ 
ἂν οἰώμεϑα πλ εἰστου ἡμῖν ἄξια εἶναι, ταῦτα πειρώμεθα 
ὡς ἐν ἐχυρωτάτῳ ποιεῖσϑαι. ΠΠλεῖον δ᾽ ἔχειν, ὦ πάτερ,27 
πολεμίων πῶς ἄν τις δύναιτο μάλιστα; Θὺ μὰ Ζ", 
ἔφη, οὐχέτι τοῦτο φαῦλον. (ὃ παῖ, οὐδ᾽ ἁπλοῦν ἔργον 
ἐρωτῷς. ἀλλ᾽ εὖ ἴσϑι ὃτι δεῖ τὸν μέλ οντα τοῦτο ποιί-- 
σειν καὶ ἐπίβουλον εἶναι χαὶ χϑυινένθυν χαὶ δολερὸν χαὶ 
ἀπατεῶνα χαὶ χλέπτην καὶ ἅρπαγα χαὶ ἐν παντὶ σιλεο-- 
γέχτην τῶν πολεμίων. χαὶ ὃ Κῦρος ἐπιγελάσας εἶπεν, 
Ὦ Ἡράχλεις, οἷον σὺ λέγεις, (ὦ πάτερ, δεῖν ἄνδοα μὲ 
γενέσϑαι. Οἷος ἄν, ἔφη. ὦ παῖ, δικαιότατός τε χαὶ ν9- 
μιμώτατος ἀνὴρ εἴης. ΤΠῦς μήν, ἔφη, παῖδας ὄντας ἡ-28 
μᾶς καὶ ἐφήβους τἀναντία τούτων ἐδιδάσχετε; Ναὶ κιὰ 
“4 5 ἔφη, χαὶ νῦν 7ε ποὺς τοὺς φίλους τε χαὶ πολί- 
τας" ὅπιως δέ γε τοὺς πολεμίους δύναισϑε χαχῶς ποιεῖν 
οὐχ οἶσϑα μανϑάνοντας ὑμᾶς πολ λὰς “χαχουργίας ; Θὺ 

δῆτα, ἐ ἕφη.. ἔγωγε; ὦ πάτερ. Τἴνος μὴν ἕνεκα, ἔφη, ἑμαν- 
ϑάνετε τοξεΐειν - τίνος δ ἕγεχα ἀχογτίζειν : τίνος ὃ 
ἕγεχα δολοῦν δξ ἀγρίους καὶ πλέγμασι καὶ ᾿ὀρύγμασε; 
τί δὲ ἐλάφους ποδάγοαις καὶ ἁρπεδόναις ; τέ δὲ λέουσι 
καὶ ἄρχτοις χαὶ παοδάλεσιν οὐχ εἰς τὸ ἴσον χαϑιστά- 
πίεγοι ἐμάχεσϑε, ἀλλὰ μετὰ πλεονεξίας τινὸς ἀεὶ ἐπειρᾶ- 
αϑὲε ἀγωνίζεσϑαι πρὸς αὐτά; ἢ οὐ πύόντα 7.1)" (ἡσχεις 

ταῦτα ὅτε χαχουογίαι τέ εἰσι χαὶ ἀπάται χαὶ δολώσεις 
χαὶ πλεονεξίαι; Ναὶ μὰ «1ὖ΄ς ἔφη, ϑηοίων γε" ἀνθοώ-:8 
πίων δὲ εἰ καὶ δόξαιμι βού) σῶσαι ἐξαπατῇ σαΐ τινα. πολ- 
λὰς πληγὰς οἶδα λαμβάνων. ()ὐδὲ γὰρ τοξεύειν, οἶμαι, 
ἄξ7., οὐδ᾽ ἀχοντίζειν ἄνϑρωπον ἐπετοέπομεν ὑμῖν, ἀλλ᾽ 
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ἐπὶ σκοπὸν βάλλειν ἐδιδάσκομεν, ἵνα γε νῦν μὲν μὴ κα- 
χουργοίητε τοὺς φίλους, εἰ δέ ποτε πόλεμος γένοιτο, 
δύναισϑε χαὶ ἀνϑρώπων στοχάξεσϑαι. καὶ ἐξαπατᾶν καὶ 
πνῊνΝ οὐκ ἐν ἀνϑρώποις ἐπαιδεύομεν ὑμᾶς, ἀλλ᾽ 
ν ϑηρίοις, ἵνα μηδ᾽ ἐν τούτοις τοὺς φίλους βλάπτοιτε, 

εἰ δέ ποτε πόλεμος γένοιτο, μηδὲ τούτων ἀγύμναστοι 
30εἴητε. Οὐχοῦν, ἔφη, ὃ πάτερ, εἴπερ χθήσιμά ἐστιν ἀμ- 

φότερφ᾽ ἐπίστασϑαι, εὖ τε ποιεῖν ἀνϑρώπους χαὶ χαχῶς, 

ϑ1χκαὶ διδάσχειν ἀμφότερα ταῦτα ἔδει ἐ ἐπ᾽ ἀνθρώποις. “4λλὰ 
λέγεται, ἔφη; « παῖ, ἐπὶ τῶν ἡμετέρων προγόνιον γενέ- 
σϑαι ποτὲ ἀνὴρ διδάσκαλος τῶν παίδων, ὃς ἐδίδασκεν 
ἄρα τοὺς παῖδας τὴν δικαιοσύνην ὥςπερ, σὺ κελεύεις, 
μὴ ψεύδεσθαι καὶ ψεύδεσϑαι χαὶ μὴ ἐξαπατᾶν καὶ 
ἐξαπατᾶν καὶ μὴ διαβάλλειν καὶ διαβάλλειν καὶ μὴ 
πλεογνεχτεῖν χαὶ πλεονεχτεῖν. διώριζε δὲ τούτων ἅ τε πρὸς 
τοὺς φίλους ποιητέον καὶ ἃ πρὸς ἐχϑρούς. καὶ τι δὲ 
ταῦτα ἐδίδασχεν ὡς χαὶ τοὺς φίλους δίκαιον εἴη ἑξαπα- 
τῶν ἐπί γε ἀγαϑῷ καὶ κλέπτειν τὰ τῶν φίλων ἐπὶ ἀγα- 

3929. χαὶ τάδε διδάσχοντα ἀ ἀνάγκη καὶ γυμνάζε είν ἦν πρὸς 
ἀλλήλ ους τοὺς παῖδας ταῦτα ποιεῖν, ὥςπερ καὶ ἐν πά- 
λη φασὶ τοὺς “Ελληνας διδάσκειν ἐξαπατᾶν, καὶ γυ- 
μνάζειν δὲ τοὺς παῖδας πρὸς ἀλλύλ ους τοῦτο δύνασϑαι 
ποιεῖν. γενόμενοι ! δέ τινὲς οὕτως εὐφυεῖς καὶ πρὸς τὸ 
εὖ ἐξαπατᾶν χαὶ πρὸς τὸ εὖ πλεονεχτεῖν, ἴσως δὲ 
καὶ πρὸς τὸ φιλοχερδεῖν οὐχ ἀφυεῖς ὄντες, οὐχ ἀπεί- 
χοντο οὐδ᾽ ἀπὸ τῶν φίλων τὸ μὴ οὐχὶ πλεονεκτεῖν αὖ- 

ϑτῶν πειρᾶσϑαι. , ἐγένετο οὖν ἐχ τούτων θήτρα, ἦ καὶ νῦν 
χρώμεϑα ἔτι; ἁπλῶς διδάσχειν τοὺς παῖδας, ὥςπερ τοὺς 
οἰχέτας πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς διδάσκομεν, ἀληϑεύειν καὶ μὴ 
ἐξαπατᾶν καὶ μὴ πλεονεχτεῖν, εἰ δὲ παρὰ ταῦτα ποι- 
οἵεν, χολάζειν, ὅπως σὺν τοιούτῳ ἔϑει ἐϑισϑέντες πρᾳό- 

Ἰφεῤμῶ πολῖται γένοιντο. ἐπεὶ δὲ γυωΝ τὴν ἡλικίαν ἣν 
συ γυν ἔχεις. ἤδη χαὶ τὰ πρὸς τοὺ ς πολεμίους νόμιμα 
ἐδόχει ἀσφαλὲς εἰναι διδάσχειν. οὐ γὰρ ἂν ἔτι ἔξενε- 
χϑῆναι δοχεῖτε πρὸς τὸ ἄγριοι πολῖται γενέσϑαι ἐν τῷ 
αἰδεῖσϑαι ἀλλήλους συντεϑραμμένοι" ὥςπερ γε χαὶ περὶ ͵ 
ἀφοοδισίων οὐ διαλεγόμεθα. πρὺς τοὺς ἄγαν γέους, ἵνα 

δ5. σὺν τοιούτῳ ἔϑει ἐϑίσϑεντες} 51. Βόρβοοὶες Απίρ, ν. 
25. σὺν δέχη χρησϑεὶς δικαίᾳ χαὶ γόμῳ. 



Π1Β. 1. ΟΑΡ. Υἱ. 41 

μὴ πρὸς τῇ ἰσχυρᾷ ἐπιϑυμίᾳ αὐτοῖς ῥᾳδιουργίας προς- 
γενομένης ἀμέτρως αὐτῇ χρῶντο οἱ νέοι. Νὴ «Τ᾽, ἔφη "35 
ὡς τοίνυν ὀψιμαϑὴ ὄντα ἐμὲ τούτων τιῶν πλεονέξεῶν, 
ὠ πάτερ, μὴ φείδου, εἴ τι ἔχεις, διδάσχειν ὅπιυς πλεονε- 
χτήσω ἐγὼ τῶν πολεμίων. Π]ηχανῶ τοίνυ », ἔφη, ὑπύση 
ἐστὶ δύναμις, τεταγμένοις τοῖς αὑτοῦ ἀτάχτους λαμβά-. 
γέειν τοὺς πολεμίους χαὶ ὡπλισμένοις ἀόπλους καὶ ἐγρη- 
γορόσι χαϑεύίδοντας, καὶ φανερούς σοι ὄντας ἀφανὴς 
ὧν αὐτὸς ἐχείνοις, καὶ ἐν δυςχωρίαις αὐτοὺς γιγνομέ-. 
γους ἐν ἐρυμνῷ αὐτὸς ὧν ὑποδέξῃ η. Καὶ πῶς ἄν, ἔφη,36 
τις τοιαῦτα, ὦ πάτερ, ἁμαρτάνοντας δύναιτ᾽ ἂν τοὺς 
πολεμίους λαμβάνειν ; : Ὥ)ι, ἔφη, (ὦ παῖ, πολλὰ μὲν τού- 
τῶν ἀνάγχη ἐστὶ καὶ ὑμᾶς καὶ τοὺς πολεμίους παρα- 
σχεῖν. ̓ σιτοποιεῖσϑαί τε γὰρ ἀνάγκη ἀμφοτέρους, χοιιια- 
σϑαί τε ἀμφοτέροις, καὶ ἕωϑεν ἐπὶ τὰ ἀναγχαῖα σχε- 
δὸν ἅμα πάντας ἀποχωρεῖν δεῖ, καὶ ταῖς ὁδοῖς ὑποῖαι 
ἂν ὦσι τοιαύταις ἀνάγχη χοῆσϑαι. ἃ χοή σε πάντα κα- 
τανοοῦντα ἐν ὦ μὲν ἂν ὑμᾶς γιγνίώσχῃς ἀσϑενεστάτους 
γιγνομένους. ἐν τούτῳ μάλ ἰστα φυλ ἄττεσϑαι, ἐν ᾧ δ᾽ 
ἂν τοὺς πολεμίους αἰσϑάνῃ εὐχειοοτάτους γιγνομένους, 
ἐν τούτῳ μάλ ιστα ἐπιτίϑεσθαι. Πότερον δ᾽, ἔφη ὃ Κῦ-37 
θος, ἐν τούτοις μόνον ἔστι πλεογεχτεῖν ἢ καὶ ἐν ἄλλοις 
τισί; «Καὶ πολί γε μᾶλλον, ἔφη, ὦ παῖ" ἐν τούτοις μὲν. 
γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ νὐβὸ πάντες υρὰς φυλακὰς ποιοῦν- 
ται, εἰδότες ὅτι δέονται. οἱ δ᾽ ἐξαπατῶντες τοὺς πολε- 
μίους δύνανται καὶ ϑαῤῥῆσαι ποιήσαντες ἄφυ λάχτους 
λαμβάνειν χαὶ διῶξαι παραδόντες ἑ ἑαυτοὺς ἀτάκτους ποιῆ- 
σαι χαὶ εἰς δυςχωρίαν φυγῇ ὑπαγαγόντες ἐνταῦϑα ἐπι- 
τίϑεσϑαι. δεῖ δή, ἔφη, (ὖ παῖ, φιλομαϑῆ σε τούτων ἀ- 28 
πάντων ὄντα οὐχ οἷς ἂν μάϑῃς τούτοις μόνοις χρῆσϑαι, 
ἀλλὰ χαὶ αὐτὸν ποιητὴν εἰναι τῶν πρὸς τοὺς πολεμίους ' 
μηχανημάτων, ὥςπερ χαὶ οἱ μουσιχοὶ οὐχ οἷς ἂν μά- 
ϑώωσι τούτοις μόνον χϑῶνται, ἀλλὰ χαὶ ἄλλα γέα μέλη 
πειρῶνται ποιεῖν, χαὶ σφόδρα μὲν χαὶ ἐν τοῖς μουσικοῖς 
τὰ νέα χαὶ ἀνϑηρὰ εὐδοκιμεῖ, πολὺ δὲ καὶ ἐν τοῖς πο- 
λεμιχοῖς μᾶλλον τὰ χαινὰ μηχανήματα εὐδοχιμεῖ" ταῦ- 
τα γὰρ μᾶλλον χαὶ ἐξαπατᾶν δύναται τοὺς ὑπεναντίους. 

34. χρῷντο} Ορέεαείνιι5 ἷς ρονῖτις σομϊοιἶβ οϑιιθθα ατιᾶπι 
οομπτμοιὶ 11 ῥᾳδεουργέας προςγενομένης. 
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30εἰ δὲ σύ γε, ἔφη, ὦ παῖ, μηδὲν ἀλ) λο ἢ “μετενέγχοις ἐπ᾿ 
ἀνθρώπους τὰς “μηχανὰς ἃς καὶ πάνυ ἐπὶ τοῖς μικροῖς 
ϑηρίοις ἐμηχανῶ. οὐχ οἴει ἄν, ἔφη. πρόσω πάνυ ἐλά- 
σαι τῆς πρὸς τοὺς πολεμίους πλεονεξίας : σὺ γὰρ ἐπὶ 
μὲν τὰς ὕρνιϑας ἕν τῷ ἰσχύς ροτάτῳ χειμῶνι ἀνιστάμε- 
»Ὸς ἐπορεύου γυχτός, καὶ πρὶν κινεῖσϑαι τὰς ὄρνιϑας 
ἐπεποίηντό σοι αἱ πάγαι αὐταῖς χαὶ τὸ χεχινημένον χω- 
ρίον ἐξείχαστο τῷ ἀκινήτῳ" ὄρνιϑες δὲ ἐπεπαίδευντό 
σοι εἧςτε σοὶ μὲν τὰ συ φέροντα ὑπ ρετεῖν. τὰς δὲ ὃ- 
μοφύλο οὺς ὄρνιϑας ἐξαπατᾶν" αὐ τὸς δὲ ἐνηδρευες, ὡςτε 
δοᾶν μὲν αὐ τάς, πὴ ὁρᾶσϑαι δὲ ὑπ᾿ αὐτιῦν " ἡσχήκεις 

40δὲ φϑάνειν ἕλχων ἢ τὰ πτηνὰ φεύγειν. πρὸς δ᾽ αὖ τὸν 
λαγῶ, ὅτι μὲν ἐν σχότει νέμεται, τὴν δ ἡμέραν ἀπο- 
διόράσχει, χύνας ἔτρεή ἐς Τὴ τῇ ὀσμῇ αὐτὸν ἀνεύρισχον " 
ὅτε δὲ ταχὺ ἔφευγεν, ἐπεὶ εὑρεθείη, ἄλλας χύνας εἶχες 
ἐπιτετηδευ μένας ποὶς τὸ χατὰ πόδας αἱοεῖν. εἰ δὲ χαὶ 
ταύτας ἀποφί; ὯΙ, τοὺς πόρους αὐτῶν ἐχανϑάγνων καὶ 
ποὺς οἷ χοισίᾳ φεύγοντες αἱροῦνται οἱ λαγώ, ἐν τούτοις 
δίχευα δυξόρατα ἐνεπετάγννυες ἄν, χαὶ τῷ σφοδρῶς φεύ- 
"ἐὦ «αὐτὸς ἑαυτὸν ἐμπεσὼν συνέδει. τοῦ δὲ μηδ᾿ ἐντεῦ- 
ϑεν διας εὔγειν σχοποὺς τοῦ γιγνομένου καϑίστης οἱ 
ἐγγύϑεν ταχὺ ἔμελλον ἐπιγενήσεσϑαι" καὶ αὐτὸς μὲν σὺ 
ὑπισϑὲν κραυγῇ οὐδὲν ὑστεριζούσῃ τοῦ λαγῶ βοῶν ἐξέ- 
πληττὲς αὐτὸν ὥςτε ἀφοόνως ἀλίσχεσϑαι, τοὺς δὲ ἐ ἕμ- 
προσϑὲν σιγᾶν διδάξας ἐνεδοεύίοντας λανϑάνειν ἢ ἐποίεις. 

41 ὥςπερ οὖν προεῖπον εἶ τοιαῦτα ἐϑελήσαις χαὶ ἐπὶ τοῖς 

ΡΞ 

ἀνϑρώποις {7 ἡχανᾶσϑαι . οὐχ οἶδ᾽ ἔγωγε εἰ τινὰ λίποις 
ἄν τῶν πολειιίων. ἢν δέ ποτὲ ἄρα ἀνάγκη γένηται καὶ 
ἐν τι ἰσοπέδῳ καὶ ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς καὶ ὡπλισμένους. 
ἀμφοτέρους μάχη ν συνάπτειν, ἐν τι τοιούτῳ δέ, (ὦ παῖ, 
αἱ ἐκ πολλοῦ παρεσχευασμέναι πλεονεξίαι μέγα δύναν- 
ται. ταῦ τὰς δὲ ἐγὼ. λέγω εἶναι: ἢν τῶν στρατιωτῶν εὖ 
μὲν τὰ σώματα ἠσκημένα ἦ. εὖ δὲ αἱ ψυχαὶ τεϑηγχιέ- 

Σ ἐγαι, εὖ δὲ αἱ πολεμιχαὶ τέχναι μιεμελετημέναι ὡσιν. εὖ 
δὲ χοὴ καὶ τοῖτο εἰδέναι ὅτι ὁπόσους ἂν ἀξιοῖς σοι πεί- 

38.. ὡς χεὼ πώνυ ἐπὶ τοῖς ἀἰχροῖς ϑηρίοις ἐμηχανῶ}] Νὰ σιιῖβ 
στίνιυ' εἰὐχοοῖὲ σομϊσαξ, πάνυ ΜΝ ἐμηχανῶ γοξουίησ βρμεοῖαί-- 

486: ̓ϊιιὰ ἐν τῷ ἰσχυροτάτῳ χειμῶνι νυχτὸς ἐπορεύου εἰ ζυδε 
ἃ ΟΡΘΙΟ56 ΟΥ ται ἔεοθγαῖ, 



---.ς.ς.-. ὁ 
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ϑεσϑαι, χαὶ ἐχεῖνοι πάντες ἀξιώσουσι σὲ πρὸ ἑαυτῶν 
βουλεύεσϑαι. μηδέποτε οὖν ἀφοοντίστως ἕχε, ἀλλὰ τῆς 
ιιἰὲν νυχτὸς προσχύπει τί σοι ποιήσουσιν οἱ ἀρχόμενοι 
ἐπειδὰν ἡμέρα γένηται. τῆς δὲ ἡμέρας ὕπως τὰ εἰς νύ- 
χτα κάλλιστα ἕξει. ὅπως δὲ χρὴ τάττειν εἰς μάχην στρα- 43 
σιὰν ἢ ὅπως ἄγειν ἡμέρας ᾿ νυχτὸς ἢ στενὰς ἢ πλα- 
τείας ὑδοὺς ἢ ὀρεινὰς ἢ πεδιγνάς, ἢ ὅπως στρατοπεδεύε- 
σϑαι, ἢ ὅπως φυλαχὰς νυχτερινὰς ἢ χαὶ ἡμερινὰς χα- 
ϑιστάναι, ἢ ὅπως προξάγειν “πρὸς πολειιίους ἢ ἀπάγειν 
ἀπὸ πολεμίων, ἢ ὕπως παρὰ πόλιν πολεμίαν ἄγειν ἢ 
ὕπως ποὺς τεῖχος ἄγειν ἢ ἀπά; Ἐἰν, 7 ὅπως νάπη ἢ πο- 
ταμοὺς διαβαίνε ιν, ἢ ὕπως ἱππιχὸν φυλάττεσϑαι ἢ ὕπως 
ἀχοντιστὰς ἦ τοξότας, καὶ εἰ γε δή σοι χατὰ χέρας 
ἄγοντι πολέμιοι ἐπιφανεῖεν, πῶς χοὴ ἀντικαϑιστάναι, 
χαὶ εἴ σοι ἐπὶ φάλ αγγος ἄγοντι ἀλλοϑέν ποϑὲν οἱ πο- 
λέμιοι φαίνο θιντο ἢ κατὰ πρόςωπον, ὅπως χρὴ ἀντιπα- 
ράγε ιν7) ἢ ὅπιὺς τὰ τῶν πολεμίων ἄν τις τπιάλιστα αἷ- 
σϑάνοιτο, ἢ ὅπως τὰ σὰ οἱ πολέμιοι ἤχιστα εἰδεῖεν, 

ταῦτα δὲ πάντα τί ἂν ἐγὼ λέγοιμ σοι; ὕσα τε γὰρ ἔγωγε 
ἤδειν, πολλάχις ἀχήκχοας, ἄλλως τε ὅξτις λϑόνει τι τού- 
τῶν ἐπίστασθαι, αὐδενὸς αὐτῶν ἠμέληχας. οὐδ᾽ ἀδαὴς 
γεγένησαι. δεῖ οὖν πρὺς τὰ συμβαίνοντα, οἶμαι, τούτοις 
χρῆσϑαι ὑποῖον ἂν συμφέρειν. σοι τούτων δοχῇ. 

᾿]άϑε δέ μου χαὶ τάδε, ὦ παῖ, ἕφη, τὰ μέγιστα "Δλ4 
παρὰ γὰρ ἱεοὰ χαὶ οἰωνοὺς μήτ᾽ ἐν ἑαυτῷ μηδέποτε 
μήτ᾽ ἐν στρατιᾷ χινδυν εὕσῃς; χαταγνοιῦν ὡς ἄνθρωποι 
μὲν αἱροῦνται πράξεις εἰχάζοντες. εἰδότες δὲ οὐδὲν ἀπὸ 
ποίας ἔσται αὐτῶν τἀγαϑά. γνοίης δ΄ ἂν ἐξ αὐτῶν τῶν 45 
γιγνομένων" πολλοὶ μὲν γὰρ πόλεις ἔπεισαν καὶ ταῦτα οἱ 
δοχοῦντες σοφώτατοι εἶναι πόλεμον ἄρασϑαι πρὸς τού- 
τ ὑφ᾽ (ὧν οἱ πεισϑέντες ἐπιϑέσϑαι ἀπώλοντο" πολ- 
λοὶ δὲ πολλοὺς ηὔξησαν καὶ ἰδιώτας καὶ πόλεις ὑφ ̓ ὧν 
αὐξηϑέντων τὰ μέγιστα καχὰ ἔπαϑον" πολλοὶ δὲ οἷς 
ἐξῆν φίλοις χρῆσϑαι χαὶ εὖ ποιεῖν χαὶ εὖ πάσχειν, τού- 
τοις δούλοις μᾶλλον βουληϑέντες ἢ φίλοις χρῆσϑαι, 
ὑπ᾽ αὐτῶν τούτων δίκην ἔδοσαν" πολλοῖς δ᾽ οὐχ ἢρ- 
χεέσεν αὐτοῖς τὸ μέρος ἔχουσι ζῆν ἡδέως, ἐπιϑυμήσαντες 

45. αὐτοῖς ἀϊοῖς ἴὰ πιο μΆΡοη5 αἰϊοτὶς δ τοὶ η- 
4αθπίε5, «ιογην ἰοοο δἰϊϊθυ βϑαιδηῖα δαππιαῖ, Νίαϊς μτο- 
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δὲ χέριοι εἶναι πάντων, διὰ ταῦτα χαὶ ὧν εἶχον ἀπέ- 
τυχον" πολλοὶ δὲ τὸν πολύευχτον πλοῦτον καταχτησά- 

4θμενοι, διὰ τοῦτον ἀπώλοντο. οὕτως ἥ ἀνϑρωπίνη σο- 
φία οὐδὲν μᾶλλον οἶδε τὸ ἄριστον αἱρεῖσϑαι ἢ εἰ χλη- 

ρούμενος ὕ, τι λάχοι τοῦτό τις πράττοι. ϑεοὶ δέ, ὦ παῖ, 
ἀεὶ ὄντες πάντα ἴσασι τά τε γεγενημένα χαὶ τὰ ὄντα 
χαὶ ὅ,τι ἐξ ἑχάστου αὐτῶν “ἀποβήσεται, καὶ τῶν συμ-᾿ 
βουλευομένων ἀνϑρώπων οἷς ἂν ἵλεῳ (ὦσι προσημαΐ- 
γουσιν ἅ τὲ χρὴ ποιεῖν καὶ ἃ οὐ χρή. εἶ δὲ μὴ τιᾶσιν 
ἐϑέλουσι συμβουλε εὔειν, οὐδὲν ϑαυμαστόν" οὐ γὰρ ἀνάγ- 
κη αὐτοῖς ἐστιν ὧν ἂν μὴ ϑέλωσιν ἐπιμελεῖσϑαι. 

ποιρη ἀδεβὶ ἰργο ΑἸιουρίθβϑὶ, 46. ἀεὶ] Οοηβρηβι ἐποπῖαν ΠΡ. 
ξοτιαδπι εκεί, οὶ ἀείεπάοπάδα ᾿πϑογὶρεοιεπι ἃ τιϊσαμ ἀριὰ Βοεο-. 
ΚΗΐιπι 1. Ρ. 110. ν. 25. δάθμιθοαὶ αυΐ ΠΠασυν διιοϊονίζαϊα ἰΐὰ 
56. ἈΡευτ ρο556 ριϊῖεῖ, Χοπορβοπίὶ Βιυῖΐωβ. ποα ἔοτηηα πο τηδσίϑ. 
ἐπ “ἀρ ἃ {τ Φιοὶ δὰ Απᾶραβίη [1. 1, θ. ποίϊανίμει5 ὀϊΐτο 
σιύς οἱ κἀ ἐνυιῖαι8 ἰρεὶ 2. 1. χληίζοντει. οἱ 1Ππιὰ ᾿ὐ 5 86--- 
ξηΐίον ἰατιπη ἀναΐξας Ογπες. ΥἹ. 17... υμδδὲ διάττωσι Ξεαηαΐτις 22). 
Ταὶϊα Ηοπιδγιιμ δοπιηϊδμίαθδ ᾿ἰργαυὶὶ τι54ιι8 ἐπΐετνθ βοϊθηΐ. 



Β. 

ΘΆΑΆΡΟ Τ ..}. 

Ὀγαχατος βιὰ Βοβιϊιπησιια φορὰ τεσεπϑεῖ ὕγτο εἴ ριισυᾶβ 
᾿δτΠΙΟΥ ΠΗ {τι6 σαπιιβ ιοα 5ἷξ οβίεμαϊι. ΟΥγτιβ δυιΐθπν ἃΡ 60 ἱπι- 
Ῥείῖται τι Ῥευβὶβ αἀνθηϊρηῖῖθις πονὰ ἅτ δά θοίϊπν ἔρ] Ἰοῖτιδ 
Βεγειάπιν πευῖ ἱπθθαῖ. Οοποομίθιβ ἀθ υυϊαπάο ἀγπγοτίηι σ6-- 
πδτα Βαρ ϊὶβ Ρευβδὰθ οπῦμθβ ἰἰδάθην ἡπθι5 Ποπιοῖϊμ ἀγη8 οΥ-- 
παπῖιν. Ογτσιιβ γπϑε  ηϊο 65. σἀπιροδϑέγοϑ ἐμϑεϊειϊ, οἵ υἸγειεῖβ ρσὰθ- 
ταλῖ5 ΡγΟροϑ1 15 βἰααΐα σοπίθηἰϊομιπι Πομπδϑβίασιπν δχοϊίαῖ.. 

Τοιαῦτα μὲν δὴ ἀφίχοντο διαλεγόμενοι μέχρι τῶν δρίων 
τῆς Περσίδος " ἐπεὶ δὲ αὐτοῖς ἀετὸς δεξιὸς φανεὶς προ- 
ηγεῖτο, προςευξάμενοι ϑεοῖς χαὶ ἥρωσι τοῖς [Περσίδα 
γῆν κατέχουσιν ἵλεως καὶ εὐμενεῖς πέμπειν σφᾶς, οὕτω 
διέβαινον τὰ ὅρια. ἐπειδὴ δὲ διέβησαν, προςηύχοντο αὖ- 
ϑις ϑεοῖς τοῖς ͵ηδίαν γῆν κατέχουσιν ἵλεως χαὶ εὐμε- 
γεῖς δέχεσθαι αὐτούς. ταῦτα δὲ ποιήσαντες, ἀσπασά- 
μενοι ἀλλήλους ὥςπερ εἰχός, ὃ μὲν πατὴρ πάλιν εἰς πό- 
λιν ἀπήει, Κῦρος δὲ εἰς Π]ήδους πρὸς Κυαξάρην ἐπο- 
ρεύετο. ἐπεὶ δὲ ἀφίχετο ὃ Κῦρος εἰς Π]ήδουις πρὸς τὸν 
Κυαξάρην, πρῶτον μὲν ὥςπερ εἰχὸς ἠσπάσαντο ἀλλη- 
λους, ἔπειτα δὲ ἔρετο τὸν Κῦρον ὁ Κυαξάρης πό- 
σον, ἄγοιτο στράτευμα. ὃ δ᾽ ἔφη, Τριςιιυρίους μέν, οἱ 
καὶ πρόσϑεν ἐφοίτων πρὸς ὑμᾶς μισϑοφόροι" ἄλλοι δὲ 

Α - γε ,ὔ νυ". ’ ᾽ - « 

καὶ τῶν οὐδεπώποτε ἐξελϑόντων προςέρχονται τῶν ὑμο- 

1. εἰς πόλιν ἴτο5 Ἰἰρεὶ ορέϊην, φιυιΐθιιθ τἰπιῖθ οἰϊαπι ποδίῖγο- 
τῖιπὶ ἡσοράϊι: οδοίρεὶ εἰς ΠἊέρσας. τα ὙΠΠ. 5. 21. ἐπεὶ δὲ ἐπὶ 
τοῖς Περσῶν ὁρίοις ἐγένετο πορευόμενος, τὸ μὲν ἄλλο στρά- 
τευμα αὐτοῦ χατέλιπεν, αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς φίλοις εἰς τὴν πό-- 
λὲν ἐπορεύετο. Ανιϊοιίε5. ἀβϑῖς πὰ ἀθδῖς ρουῖμαθ οβὶ. ὅῖο ἢ δέε- 
δοχὴ τῇ πρόσϑεν «φυλαχὴ ἔρχεται ἐχ πόλεως 1. 4. 17. 2. 
ἀγοιτο)] Οποι φιυϊβυκάαδην ἐπ θεῖς Ὄχϑίαὶ γοι ϑομιοίάοντο σο- 
Ἰδοιιταπν βαρρεάίιανῖςε ἄγοι τό. Αρρᾶτεὶ εἱ ἔγεσθαι τεοῖς διὲς 
ἀϊοὶ ἐε ὄχϑιοῖτα φιιθιν αὐιχὶϊο βθοιμ ἀὐἀάιιοοτοὶ Ογτιιβ θυ ἂτ- 
τἰοαϊ ἀρ 6556. πολ ΡΟ5858. 
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τίν. Πόσοι τινές : ἔφη ὃ Κυὰξ Ξάρης. Οὐχ ἂν ὃ ἀρι- 
ϑιιός σε, ἔφη ὃ Κτ Ὅος, ἀχούσαντα εὐφ ράγειεν " ἀλλ᾽ 
ἐχεῖνο ἐνγυύησον ὅτι ὀλίγοι ὄντες οὗτοι οἱ δμόταιοι χα- 
λούμενοι πολλῶν ὕνΤΊΩν τιῆν ἄλλων Περσῶν ῥᾳδίως ἄρ- 
χουσιν, ἀτάρ, ἔφη, δέῃ τι αὐτῶν, ἢ μάτην ἐφοβήϑης, 
οἱ δὲ πολέμιοι οὐχ ἔρχονται; Ναὶ μὰ «Ῥ, ἔφη, καὶ 
πολλοί γε. Πῶς τοῦτο σαφές; Ὅτι, ἕῳ ῆ: πολλοὶ ἧκου- 
τες αὐτόϑεν ἄλλος ἄλλον τρόπον πάντες ταὐτὸ λέγου- 
ΟἹ". πον μὲν ἄρα ἡμῖν πρὴς τοὺ ς ἄνδρας. ᾿Ἵνάγ- 
χῆ 7 . ἕῳ ἡ: ΣΤᾺ οὗν, ἔφη ὃ Κῦρος, οὐ χαὶ τὴν δύν γα- 
μιν ἐλεξάς μοι, εἰ οἶσϑα, πύση ἢ προςιοῦσα, χαὶ πά- 
λω’ τὴν ἡμετέραν, ὅπως εἰδότες ἀμᾳοτέρας πρὸς ταῦτα 
βουλευσόμεϑα ὅπως ἂν ἄριστα ἀγωνιζοίιιεϑα. ᾿Ἄχουε 
δή, ἔφη ὃ Κυαξ Ξάρης. , 

Κροῖσος μὲν ὃ “Τυδὸς ἄ; εἰν λέγεται μυρίους μὲν 
ἱππέιις, πελταστὰς δὲ χαὶ τοξότας πλείους ἢ τέτρακις- 
μυρίους. “Ἰρταχάμαν δὲ τὸν τῆς μιεγάλης Φουγίας ἄρ- 
χοντα λέγουσιν ἱππέας μὲν εἰς ὀχταχιςχιλίους ἄγειν, λογ- 

χοφόρους δὲ σὺν πελτασταῖς οὐ τιείους τετοαχιςευρίων, 
“Ἵρίβαιον δὲ τὸν τῶν Καππαδοχῶν βασιλέα ἱππέας μὴν 
ἑξαχιςχιλίους, τοξότας δὲ καὶ πελταστὰς οὗ μείους τοις-- 
μυρίων, τὸν “Ἰράβιον δὲ 7ραγδον ἱππέας τε εἰς μῦ- 
ρίους καὶ ἅρματα εἰς ἑχατὸν χαὶ σφενδονητῶν πάιιπολύ 
τι χρῆμα. τοὺς μιέντοι “λληνας τοὺς ἐν τῇ ᾿Ἰσίᾳ οἰ-- 
χοῦντας οὐδέν πω σα κε δι ἐς λῶεται εἰ ἕπονται. τοὺς δὲ 
ἀπὸ Φρυγίας τῆς πρὸ Ἑλληςπόντῳ συμβαλεῖν φασι 
Γαβάῖον ἔχοντα εἰς ἡ βόδεθιον πεδίον ἕ; Ξαχιρχιλίους μὲν 
ἱπτιἕας, πελταστὰς δὲ εἰς δὶς ς“πυρίους. Κᾶρας μέντοι καὶ 
Δίλικας χαὶ Παφλαγόνας παραχληϑέντας οὔ φασιν ἕ ὅἕπε- 
σϑαι. ὃ δὲ ᾿1σσί ιος ὃ Βαβυλῶνά τὲ ἔχων χαὶ τὴν ἀλ- 
λην Ἰσσυορίαν ἐγὼ “μὲν οἶμαι ἱππέας μὲν ἄξει οὐχ ἐλάτ- 
τους διςὐρίων, ἅρματα δ᾽ εὖ οἶδ᾽ οὐ μείω διακοσίων, 

ἃ, ᾿Τγωντστέον μὲν (ρα αὲν γα] 50 65] οὔτι ἁδάτπε δἰϊα ἢν 
ἄττο ἀδ᾽ μνρῖδ. ΑμᾶΡΆ5. 11]. 6. 11. ἀλλὰ σι ἐν ταί μὲν (ρα ἐΐ»»-- 
ϑοώπον ὄὦντις ποοςδοχὰν δεῖ. ὃ. τοὺς δὲ ἀπὸ «Ῥρυγίας "--. 
συι βαλεῖν ψεῖσι Ταβαῖον ἑχοντα Ονάδιο τ Υ ΒΟΥ 1 ξὐδανα αἰ- 
χὶϊ Ἀπαὰυ ᾿ς. 91. χαὶ ὅτι τριήρεις ἤκουε περιπλεούσας ἀπ᾽ 
᾿Ιωνίας εἰς Κιλιχίαν Γαὼν ἔχονται τὰς -Ζαπεδιιονίων. --- οὐ 
μείω διαχοσίων υυῖις Εἰθυῖ, οὐ σον σθηϊδ πιᾶπιβ ἱπία!τ, δἀ6 
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κ ᾿ ΑΝ ;« ’ ΕΝ ε ’ - 

πεζοὺς δὲ οἡαι παμπόλλους " εἰώϑει γοῦν ὁπότε δεῦρ᾽ 
ς ᾽ 

ἐμβάλλοις: Σύ, ἔφη ὃ Κῦρος. πολεμίους λέγεις ἐπεπεξας 
μὲν εἰς ἑ Ξαχιςμυρίους εἶναι, πελταστὰς δὲ καὶ τοξότας 
πλεῖον ἢ εἴχοσι “μυριάδας. ἄγε δὴ τῆς ὃυ κάμεὼως τῆς 
σῆς τί φὴς πλῆϑος εἰναι; Εἰσίν, ἕφη, ἤύδων κιὲν ἐπι-ς- 
πεῖς μὲν πλείους τῶν μυρίων" πελτασταὶ δὲ χαὶ τοξύ-- 

᾿ «ς 

ται γένοιντ᾽ ἄν ὡς ἐπὶ τῆς ἡμετέρας χἂν ἑξαχεςιύριοι. 
, 

“Ἱρμενίων ὅ:, ἔφη, τῶν ὁμόρων ἡμῖν παρέσονται ἱσιπεεῖς 
μὲν τετραχις χίλιοι, πε: τοὶ δὲ ̓ δις μύριοι. Ρ᾿ εἰς σύ, εἴρη 
ὗ Κῦρος, ἱππέας μὲν ἡμῖν εἶναι μεῖον ἢ τὸ τοίτον μέ- 
ρος τοῦ τῶν πολεμίων ἱππιχοῦ, πὲ ἭΝ δὲ ὀπὶ τοὺς 
ἡμίσεις. Τί οὖν ; ἔφη ὃ Κυαξάρης. ὀλίγους γοιμίζεις 
Περσῶν εἶναι οἃς σὺ ) ὴς ἄγειν; .1λλ᾽ νἂι μὲν ἀνδοῶν 
προςδεῖ ἡμῖν, ἔφη ὁ Καὶ ζῦρος, εἶτε καὶ μή, αὖϑις συμ- 

» 

- 

βουλευσόμεθα" τὴν δὲ μάχην μοι; ἔφη, λέξον ἑκάστιον 
’, 

ἥτις ἐστί. “ χεδόν, ἔφη ὃ Κυαξάρης ς, πάντων ἢ αὐ τῇ" 
τοξόται γάρ εἶσι χαὶ ἀχοντισταὶ οἵ τ᾽ ἐχείνων χαὶ οἵ 
ἡμέτεροι. Οὐχοῦν ἀχροβολίζεσϑαι ἀνάγχη ἐστὶ τοιούτιων 
γε τῶν ὅπλων ὄντων. “4νάγχη "γὰρ οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν 
ἐν τούτω μὲν τῶν πλειόνων ἢ, γίχη " πολὺ γὰρ ἂν ϑᾶτ- 
τον οἱ ὀλίγοι ὑπὸ τῶν. πολλ. (ὧν τιτρωσχόμενοι. ἀναλι- 
ϑείησαν ἢ οἵ πολλοὶ ὑπὸ τῶν ὀλίγων. Εὶ οὖν οὕτως 
ἔχει, ὦ Κῦρε, τί ἂν ἄλλο τις χρεῖττον εἴοοι ἢ πέμπειν 
εἰς Πέρσας, καὶ ἅμα μὲν διδάσκειν αὐτοὺς ὅτε εἰ τι 
πείσονται Πῆδοι, εἰς Πέρσας τὸ δεινὸν ἥξει, ἅμα δὲ 
αἰτεῖν πλεῖον στράτευμα: ᾿Τλλὰ τοῦτο μέν. ἔφη ὃ Κῦ- 
ρος, εὖ ἴσϑι, οὐδ᾽ εἰ πάντες ἔλϑοιεν Πέρσαι, πλήϑει 
γε οὐχ ὑπερβαλοίμεϑ᾽ ἂν τοὺς πολεμίους. Τί μὴν σὺ 
ἄλλο ἐνορᾷς ἄμεινον τούτου; Ἐγὼ μὲν ἄν, ἔφη ὃ Κῦ- 
ρος, εἶ ἔχοιμι, ὡς τάχιστα ὅπλα ἐποιούμην πᾶσι Πέρ- 
σαις τοῖς προςιοῦσιν οἷάπερ ἔχοντες ἔρχον ται οἵ παρ᾿ 
ἡμῶν οἵ τῶν ὁμοτίμων καλούμενοι. ταῦτα δ᾽ ἐστὶ ϑώ- 

πἰείιιτ, ΑἸτιι5. οὐ μεῖον, σαρίουὶ οὐ πλείω, ιοᾷ ἈΡΡδτοὶ Αἰ ἑϑιντπε 
6555 Αἷν ἰοῖίιι5. ογαϊϊοι 5 ἰνενῖιτ5 οοἴοτο: 86 ἐθυνὶ μοϊρεῖς οἱ οὐ ἐπ 
ὅτι ποιιιϊθῖιιγ, 9, οἱ τῶν ὁμοτίμων χαλούμενοι) (οπυραγαν ἰϊοοῖ 
Π)ϊοάουνϊ 1. 38, Θαλῆς εἰς τῶν ἑπτὰ σοφῶν ὀνομαζόμενος. ()ει586 
Ιοςο οὐτιβάθυι Ἐχοοερί. α]ο5. ρ. 5951. 19. ὠνοιιἀσϑη μὲν εις 
τῶν ἑπτὰ σοφῶν κ᾿ ΒἈοΙσ Καὶ σομπδοίανα ὀνομαζομένων ἀοΐοι.. 
ἀνίας. (ὐοπιπιιαὶ οἴ Βοίσκίο δεζοσ ἰαρεβαῖαν ἐἰομνάονβα, 
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ραξ μὲν περὶ τὰ στέρνα, γέῤ δον δὲ εἰς τὴν ἀριστεράν, 
χοπὶς δὲ 5 σάγαρις εἰς τὴν δεξιάν " χἂν ταῦτα παρα- 
σχευάσῃς. ἡμῖν μὲν ποιήσεις τὸ ὁμόσε τοῖς ἐναντίοις 
ἰέναι ἀσφαλέστατον, τοῖς πολεμίοις 'δὲ τὸ φεύγειν ἢ τὸ 
μένειν αἱρετώτερον. τάττομιεν δέ, ἔφη," ἡμᾶς μὲν αὐτοὺς 
ἐπὶ τοὺς μένοντας " οἵ γὲ μεντὰν αὐτῶν φεύγωσι, τού- 
τους ὑμῖν χαὶ τοῖς ἵπποις νέιομεν, ὡς μὴ σχολάζωσι 

1θμεῆτε μένειν μήτ᾽ ἀ ἀναστρέφεσϑαι. Κῦρος μὲν οὕτως 
ἔλεξε" τῷ δὲ Κυαξάρῃ ἔδοξέ τὲ εὖ λέγειν, χαὶ τοῦ μὲν 
πλείους μεταπέμπεσϑαι οὐχέτι ἐμέμνητο, παρεσχευάζετο 
δὲ ὅπλα τὰ προειρηκιένα. χαὶ σχεδόν τὲ ἕτοιμια ἦν καὶ 
τῶν Περσῶν οἱ δμιότιμιοι παρῆσαν ἔχοντες τὸ ἀπὸ Περ- 
σῶν στράτευ μα. ἐνταῦϑα δὴ εἰπεῖν λέγεται ὃ Κῦρος 
συναγαγιύν αὐτού ς, 

᾿Ανδρες φίλοι, ἔ) ὁ ὑμᾶς δρῶν αὐτοὺς μὲν χαϑωπλι- 
σμένο ουἊυῆς οὕτω καὶ ταῖς ψυχαῖς παρεσχευασμένους ὡς 

χεῖρας συμμίξοντας τοῖς πολεμίοις, τοὺς δὲ ἑπομένους 
ὑμῖν Πέρσας γιγνώσχων ὅτι οὕτως ὡπλισμένοι εἰσὶν ὡς 
ὅτι προσωτάτω σταϑέντες μάχεσϑαι, ἔδεισα μὴ ὀλίγοι 
καὶ ἔρημοι συμμάχων. συμπίπτοντες πολεμίοις πολλοῖς 
πάϑοιτέ"τι. νῦν μὲν οὖν, ἔφη, σώματα ἔχοντες ἀνδρῶν 
ἥκετε οὐ μειιπτά" ὅπλα δὲ ἔσται αὐτοῖς δμοία τοῖς 
ἡμετέροις " τάς γε μέντοι ψυχὰς ϑήγειν αὐτῶν ὑμέ- 
τερον τὸ ἔργον. ἄρχοντος γάρ ἐστιν οὐχ ἑαυτὸν μό- 
γῸν ἀγ αϑὸν᾽ παρέχειν, ἀλλὰ δεῖ καὶ τῶν ἀρχομένων ἐ ἐπι- 

12μελεῖσϑαι ὅπιως ὡς βέλτιστοι ἔσονται. ὃ μὲν οὕτως εἰ- 
πεν" οἱ δ᾽ ἤσϑησαν μὲν πάντες, γομίζοντες μετὰ πλειό- 
γῶν ὀγολλμξα θεοῦ εἷς δὲ αὐτῶν χαὶ ἔλεξε τοιάδε. 

13 »ἠλλὰ ϑαυμαστά, ἕξη, ἰσως δόξω λέγειν. εἰ Κύρῳ 

συμβουλ εὐδὼ τι εἰπεῖν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅταν τὰ ὅπλα λαμ 
᾿βάνωσιν οἱ ἡκεῖν μέλλοντες, συ μμάχεσϑαι" ἀλλὰ γιγνώ- 
'σχω γάρ, ἔφη, ὅὃτε οἱ τῶν ἱχανωτάτων καὶ εὖ καὶ χα- 
χιῦς ποιεῖν λόγοι οὗτοι καὶ μάλιστα ἐνδύονται ταῖς ψυ- 
χαῖς τῶν ἀχουόντων" χὰν δῶρα διδῶσιν οἱ τοιοῦτοι. καὶ 
ἂν μείω τυ; χάνη ὄντα ἢ τὰ παρὰ τῶν διιοίων, ὅμως 
μείςονος αὐτὰ τιμὔνται οἱ λαμβάνοντες. χαὶ νῦν, ἔφη, 
οἱ ]Πέοσαι παραστάται ὑπὸ Κύρου πολὺ μᾶλλον ἐσϑή- 

αιπῖπι χαλουμένων βουϊθουοὶ ἀριιά ΣΧ Θπορβομίθ. 13. (οπίιη- 
δοιὰ Πέρσαι παραστάται, ποὰ παραστάται παραχαλούμενοι, 



....ΡῦῸὅ [ὅθ Ἔ Ἕ..,.-.--ὕὦὉ--ΠρΡρϑ ν΄“... ---.....-: 

ΦΙ ΎΒΠ.. Π ΘΆΡΒΡΕ 49 

σονται ἢ Ὁ ἡμῶν παραυχαλούμενοι, εἰς τε τοὺς ὅμο- 
τίμους χαϑιστάιμενοι βεβαιοτέρως σᾳέσιν ἡγήσονται ἔχειν 
τοῦτο ὑπὸ βασιλέως τὲ παιδὸς καὶ ὑπὸ στρατηγοῦ γὶ 
γόμεγον ἢ εἰ τ᾿ ἡ μῦν τὸ αὐτὸ τοῦτο γίγνοιτο. ἀπεῖ-: 
γαι μέντοι οὐδὲ τὰ ἡμέτερα χϑή, ἀλλὰ παντὶ τούπω δεῖ 
τῶν ἀνδοίῦν ϑήγειν πάν τως. τὸ φρύνηεια. ἡμῖν γὰρ ἔσται 
τοῦτο γοήσιμον ὅδ,τι ἂν οὗτοι θελ τίονγες γένωνται, οἵτωϊ4 
δὴ ὃ Κῦρος καταϑεὶς τὰ ὅπλα εἰς τὸ μιέσον χαὶ συ)- 
ἰμὰ ἐσὰξ πάντας τοὺς “Περσῶν στρατιώτας ἔλεξε δοηάδεὶ 

“Ἄνδρες Πέρσαι, ὑμεῖς καὶ ἔφιτε ἐν τῇ αὐτῇ Σῖν15 
καὶ ἐτράφητε, χαὶ τὰ σώματά τε οὐδὲν τΤιιῶν χείρονα 
ἔχετε, ψυχάς τὲ ὑμῖν προςήχει οὐδὲν χείρονας Σαῶν 
ἔχειν. τοιοῦτοι δ᾽ ὄντες ἐν μὲν τῇ πατοίδι οὐ μετείχετε 
τοῶῦν ἴσων γεεῖν, οὐχ ὑφ᾽ ἡμῶν ἀ ἀπελ. αϑέντες. ἀλλ᾽ ὑπὸ 

τοῦ τὰ ἐπιτήδεια ἀνάγχην τσιῖν εἶσαι πορίζεσϑαι. γῦν 
δὲ ὅπως μιὲν ταῦτα ἕξετε ἐκιοὶ μελήσει σὺν τοῖς ϑεοῖς " 
ἔξεστι δ᾽ ὑειῖν, εἰ βούλοισϑε, λαβόντας ὅπλα οἷάπερ ἢἥ- 
μεῖς ἔχομεν εἰς τὸν αὐτὸν ἡειῖν χίνδονον ἐμβαίνειν, χαὶ 
ἄν τι ἐχ τούτων καλὸν χἀγαϑὸν γίνηται, τῶν δειοίων 
ἡμῖν ἀξιοῦσϑαι. τὸν μὲν οὖν πρόσϑεν χϑόνον ὑειεῖς τεῖθ 
τὸς όται χαὶ ἀχοντισταὶ ἦτε χαὶ ἡκιεῖς, καὶ εἴ τι χείρους 
ἡμῶν ταῦτα ποιεῖν ἦτε, οὐδὲν Φανμωνἐδν» οὐ γὰρ ἣν 
ὑμῖν σχολὴ ὥςπερ ἡεῖν τούτων ἐπειιεὶ εἴἶσϑαι. ἐν δὲ ταύ- 
τῇ τῇ ὁπλίσει οὐδὲν ἡμεῖς ὑμιῶν προέξομεν. ϑώραξ μέν 
γε περὶ τὰ στέρνα ἀϑειόζων ἑχάστῳω ἔσται, γέῤῥον δὲ ἐ ἐν 
τῇ ἀριστερᾷ, ὃ πάντες εἰϑίσειεϑα φορεῖν, μάχαιρα δὲ ἢ 
σάγαρις ἐν τῇ δεξιᾷ, ἢ δὴ παίειν τοὺς ἐναντίους δεύσει 
οὐδὲν φυλαττομένους ΠΤ τι παίοντες ἐξαμιάρτευμιεν. τί 
οὖν ἂν ἐν τούτοις ἕτερος ἑτέρου διαφέροι ἡτιῶν πλὴν 
τόλμῃ ; ἣν οὐδὲν ὑμῖν. ἧττον προς ἤχει ἡμῶν δχοτρνφε: 
σϑαι. γέχης τε γὰρ ἐπιθυμεῖν, ἢ τὰ χαλὰ πάντα καὶ τὰ 
ἀγαϑὰ χτᾶταί τὲ χαὶ σώζει, τί μᾶλλον ἡμῖν ἢ ὑμῖν 
προςήκχει; χράτους τε. ὃ πάντα τὰ τῶν ἡττόνων τοῖς 
χρείττοσι δωρεῖται, τί εἰκὸς ἑΣειᾶς μᾶλλον ἢ καὶ ὑμᾶς 
τούτου δεῖσϑαι; τέλος εἶπεν, ᾿Ἰχηχύατε πάντα" ὁρᾶτει! 
τὰ ὅπλα" ὃ μὲν χρῇ: ων λαμβανέτιν ταῦ τί χαὶ ἀποῦρα- 
φέσϑω πρὸς τὸν ταξίαρχον εἰς τὴν διιοίαν τάξιν ἡκεῖν" 
ὅτω δ᾽ ἀρχεῖ ἐν μισϑοιρόρου χώρᾳ εἶναι. χαταμεγέτω ἐν 
τοῖς ὑπηρετικοῖς ὅπλοις. ὃ μὲν οὕτως εἶπεν. ἀχούσαντες 1) 

σ 
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δὲ οἱ Πέρσαι ἐνόμισαν, εἶ παρακαλούμενοι ὥςτε τὰ ὃ- 
μοια πονοῦντες τῶν αὐτῶν τυγχάνειν μὴ ἐϑελήσουσι ταῦ- 
τα ποιεῖν, δικαίως ἂν διὰ παντὸς τοῦ “αἰῶνος ἀμηχα- 
γοῦντες βιοτεύειν" χαὶ οὕτω δὴ ἀπογράφονται πάντες, 
ἀνέλα βόν. τε τὰ ὅπλα πάντες. ᾿ 

20 Ἔν ᾧ δὲ οἱ πολέμιοι ἐλέγοντο μὲν προςιέναι, παρῆς 
σάν δὲ οὐδέπω, ἐν τούτῳ ἐπειρᾶτο ὃ Κῦρος ἀσχεῖν μὲν 
τὰ σώματα τῶν μεϑ᾽ ἑαυτοῦ εἰς ἰσχύν, διδάσχειν δὲ τὰ 

“Ιταχτιχά, ϑήγειν δὲ τὰς ψυχὰς εἰς τὰ πολεμιχά. καὶ 
πρῶτον μὲν λαβὼν παρὰ Κυαξάρου ὑπηρέτας προςέτα- 
ξὲγ ἑχάστοις τῶν στρατιωτῶν ἱχανῶς ὧν ἐδέοντο πάντα 
πεποιημένα παρασχεῖν" τοῦτο δὲ παρασχευάσας οὐδὲν 
αὐτοῖς ἄλλο ἐλελοίπει ἢ ἀσχεῖν τὰ ἀμφὶ τὸν πόλεμον, 
ἐχεῖνο δοχῶν καταμεμαϑηκέναι ὅτι οὗτοι κράτιστοι ἕ ἕχα- 
στα γίγν ονται οἱ ἂν ἀφέμενοι τοῦ πολλοῖς προςἔχειν τὸν 
γοῦν ἐπὶ ἕν ἔργον τράπωνται. καὶ αὐτῶν δὲ τῶν πολε-- 
μιχῶν περιελὼν καὶ τὸ τόξῳ μελετᾶν χαὶ ἀχοντίῳ χα- 
τέλιπε τοῦτο μόνον αὐτοῖς τὸ σὺν μαχαίρᾳ καὶ γέῤῥῳ 
χαὶ ϑώραχι μάχεσθαι" ὥςτε εὐθὺς αὐτῶν παρεσχεύασε 
τὰς γνώμας ὡς ὁμόσε ἰτέον εἴη τοῖς πολεμίοις, ἢ ὅμο- 
λογητέον μηδενὸς εἶναι ἀξίους συμμάχους" τοῦτο δὲ χα- 
λεπὸν διιολογῆσαι οἵτινες ἂν εἰδῶσιν ὅτε οὐδὲ δι' ἕν 
ἄλλο τρέφον ται ἢ ὕπως μαχοῦνται ὑπὲρ τῶν , τρεφύντων. 

“ϑέτι δὲ πρὸς τούτοις ἐννοήσας ὅτι περὶ ὅπόσων ἂν γέ- 
γωνται ᾿ἀνϑρώποις φιλονειχίαι, πολὺ "μᾶλλον ἐθέλουσι 
ταῦτα ἀσχεῖν, ἀγῶνάς τε αὐτοῖς προεῖπεν ἁπάντων ὁπό- 
σα ἐγίγνωσχεν ἀσχεῖσϑαι ἀγαϑὸν εἶναι ὑπὸ στρατιωτῶν 
χαὶ προεῖπε τάδε, ἰδιώτῃ μὲν ἑαυτὸν παρέχειν εὐπειϑῆ 
τοῖς ἄρχουσι χαὶ ἐϑελό ὁπογον καὶ φιλοκίνδυνον. μετ᾽ εὖ- 
ταξίας καὶ ἐπιστήμιοναι τῶν στρατιωτικῶν καὶ φιλόχα- 
λον περὶ ὅπλα καὶ φιλό ὁτιμον ἐπὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις, 
πεμπαδάρχῳ δ᾽ αὐτὸν ὄντα οἷόνπερ τὸν ἀγαϑὸν ἰδιώτην 
χαὶ τὴν πεμπάδα εἰς τὸ δυνατὸν τοιαύτην παρέχειν, 
δεκαδάρχῳ δὲ τὴν δεχάδα ὡςαύτως, λοχαγῷ δὲ τὸν λό- 
χον. χαὶ ταξιάρχῳ ἀνεπίχλ ἤτον αὐτὸν. ὕντα ἐπιμιελεῖ- 
σϑαι χαὶ τῶν ὑφ᾽ αὑτῷ ἀρχόντων ὅπως ἐκεῖνοι αὖ ὧν 

οϑὰν. ἄρχωσι παρέξουσι τὰ δέοντα ποιοῦντας. ἀϑλα δὲ 
προὔΐφηνε τοῖς μὲν ταξιάρχοις οἱ χρατίστας δόξαιεν 
τὰς τάξεις ἀπραυχευάσαι, χιλιάρχους ἔσεσϑαι" τῶν δὲ 
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λοχαγῶν οἵ κρατίστους δόξαιεν τοὺς λόχους ἀποδει-- 
χνύγναι, εἰς τὰς τιν ταξιάρχων χώρας ἐπαναβή σεσϑαι" 

τῶν ὁ αὖ δεχαδάοχων τοὺς χρατίστους εἰς τὰς τῶν }λο- 
χαγῶν χώρας χαταστήσεσϑαι. τῶν δ᾽ αὖ πειιπαδάρχων 
ὡςαύτως εἰς τὰς τῶν δεκαδάρχων, τῶν γε κτιὴν ἰδιωτῶν 
τοὺς κρατιστεύοντας εἰς τὰς τιῦν πεμπαδάρχων. ὑπῆοχε 
δὲ πᾶσι τούτοις τοῖς ἄρχουσι ποῶτον μὲν ϑεοαπεί ἐσϑαι 
ὑπὸ τῶν ἀρχομένων, ἔπειτα δὲ χαὶ ἄλλαι τιιιαὶ αἱ προέ- 
πουσαι ἑχάστοις συμιπαρείποντο. ἐπανετείνοντο δὲ καὶ 
μείζονες ἐλπίδες τοῖς ἀξίοις ἐπαίνου, εἴ τι ἐν τιῦ ἐπιόν τι 
χρόνῳ ἀγαϑὺν μεῖζον φαίνοιτο. προεῖπε δὲ νιχητήρια 24 
χαὶ ὅλαις ταῖς τάξεσι χαὶ ὅλοις τοῖς λόχοις, χαὶ ταῖς δε- 
χάσιν ὡςαύτως καὶ ταῖς σπιξιιπάσεν, ἐὰν φαίνων τις εὖ- 

πιστόταται τοῖς ἄρχουσιν οὖσαι χαὶ προϑυμότατα ἀσχοῖ- 
σαι τὰ πθοειρημένα. ἦν. δὲ ταῦτα τὰ νικητήρια οἷα δὴ 
εἰς πλῆϑος πρέπει. ταῦτα μὲν δὴ προείρητό τὲ χαὶ 
ἠσκεῖτο Ἃ στρυτιά. σχηνὰς δὲ αὐτοῖς κατεσχεύασε, πλῆ-23 
ϑος μὲν. ὅσοι ταξίαρχοι ἦσαν, μῆ γεϑος δὲ ὥςτε ἱχανὰς 
ἔϊναι τῇ τάξει ἑχάστη" ἢ δὲ τάξ τς ἣν ἑχατὸν ἄνδρες. 
ἐσχήνουν μὲν δὴ οὕτω χατὰ τάξεις " ἐν δὲ τῷ διιοῦ 
σχηνοῦν ἐδόχουν μὲν αὐτῷ ὠφελεῖσϑαι πρὺς τὸν μέλ-- 
γομξα ὦ ἀγῶνα τοῦτο ὕτε ἑώρων ἀλλήλους ϑμιοίως τρεφο- 
μένους χαὶ οὐχ ἐνῆν πρόφασις. μειονεξίας ὥςτε ὑφίεσϑαί 
τινα χυχίω τε ἕτερον ἑτέρου εἶναι πρὺς τοὺς πολεμίους. 
ὠφελεῖσθαι δὲ ἐδόχουν αὐτῷ χαὶ πρὺς τὸ γιγνώσχειν 
ἀλλήλους διιοῦ σχηνοῦντες " ἐν δὲ τῷ γιηνώσκεσϑαι. καὶ 
τὸ αἰσχύνεσϑαι πᾶσι δοχεῖ μᾶλλον ᾿ἐγγίγνεσϑαι, οἱ δὲ 
ἀγνοούμενοι θαδιουργεῖν πίυς μᾶλλον δοχοῦσιν, ὥςπερ 
οἱ ἐν σχότει ὄντες. ἀβόκϑυῦν δὲ αὐτῷ χαὶ εἰς τὸ τὰς τά-26 
ξεις ἀκοιβοῦν μεγάλα ὠφελεῖσϑαι διὰ τὴν συ σχηνίαν. 
εἶχον γὰρ οἱ μιὲν ταξίαρχοι ὑφ᾽ ἑαυτοῖς τὰς τάξεις χὲ- 
κοσμηιμιένας ὥςπερ ὑπότε «εἰς ἕνα πορεύοιτο ἡ τάξις, οἱ 
δὲ λοχαγοὶ τοὺς λόγους ὡςαύτως, οἱ δὲ δεκάδαρχοι τὰς 

24, ουθὶ ἀσχεῖσϑαι εἷς οἴ ἀδσοιισαῖνο ἱπποὶιΐ ἄτπο οχρπιρίδ 
Ροϑιυῖς ϑιορθαπιβ Τῆρβ. ο. 2558. Α., 4π86 Ππι5 ΒΘ γρρεῖο, 
ὉΠ Ὃπ|ΠῚ Οτορου, εἰ λόγους ἀσχούμενοι χαχίαν μάϑοιεν. αἰτουτπι 
πδϑοΐο Οττιϑ, ἀσχούμενος τὴν χυὶ χὴν ἄσχησιν ὑπὸ τῷ Ῥοδέῳ. 
Ἠνῖιι5 βἴσιιοί ἸΉΔΥΪ σοτγδοΐουεϑ πυρὶ Εἰθυὶς φυϊθιιράατα 

Ἰἱηϊαϊοταιῖ ὑπὸ τῆς στριτιᾶς. 

Ο2 
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27 δεχάδας καὶ οἵἱ πεμπάδαρχοι τὰς πεμπάδας. τὸ δὲ δια- 
κριβοῦν τὰς τάξεις σφόδρα ἐδόχει αὐτῷ ἀγαϑὸν εἶναι 
χαὶ εἰς τὸ μὴ ταράττεσϑαι, χαὶ εἰ ταραχϑεῖεν, ϑάττον 
χαταστῆναι, ὥςπερ γε, καὶ λίϑων χαὶ ξύλων ἃ ἂν δέῃ 
συναρμοσϑῆναι, ἔστι χὰν ὅπιηςοῦν καταβεβλ ἡμένα τύχη 
συναρμόσαι αὐτὰ εὐπετιῆς, ἀν ἐχῃ γνωρίσματα ὥςτε εὔ- 

οβδηλον εἶναι ἐξ ὑποίας ἕκαστον χώρας αὖ τιῶν ἐστιν. ἐδό- 
κοὺν δὲ ὠφελεῖσϑαι αὐτῷ ὁμοῦ τρεφόμενοι καὶ πρὸς τὸ 
ἧττον ἀλλήλ οὖς ἐϑέλειν ἀπολιπεῖν, ὅτι ἑώρα καὶ τὰ ϑη- 
οία τὰ συντρεφόμενα δεινὸν ἔχοντα πόϑον, ἤν «τις αὐτὰ 

διασπᾷ ἀπ᾿ ἀλλήλων. ἐπεμέλετο δὲ χαὶ τούτου ὃ Κῦ- 
θος ὅπως μήποτε ἀνίδρωτοι. γενόμενοι ἐπὶ τὸ ἄοφιστον 
χαὶ τὸ δεῖπνον εἰςίοιεν. ἢ γὰρ ἐπὶ ϑύίοαν ἐξάγων ᾿δρῶ- 
τα αὐτοῖς παρεῖχεν, ἢ παιδιὰς τοιαύτας ἐξεύρισχεν αὲ 
ἱδοῶτα ἐμέλλον παρέχειν, ἢ χαὶ πρᾶξαι εἴ τι δεόιιενος 
τύχοι, οὕτως ἐξηγεῖτο τῆς πράξ ξεως «ὡς μὴ ἐπανίοιεν ἀνι- 
δοωτί. τοῦτο γὰρ ἡγεῖτο καὶ πρὸς τὸ ἡδέως ἐσϑίειν 
ἀγαϑὺν εἶναι χαὶ πρὸς τὸ ὑγιαίνειν χαὶ πρὺς τὸ δύνα- 
σϑαι πονεῖν" χαὶ πρὸς τὸ ἀλλήλοις, δὲ προᾳοτέρους εἶναι 
ἀγαϑὸν ἡγεῖτο τοὺς πόνους εἰναι, ὅτι χαὶ οἱ ἵπποι συμ- 
πογοῦντες ἀλλήλοις πρᾳότερον συλ γεστη κάσι. πρός .7ε μὴν 
τοὺς πολεμίους μεγαλοφρονέστεροι γίγνονται οἱ ἂν ξυν- 

εἰδῶσιν ἑαυτοῖς εὖ ̓ἠσχηκότες. 
30 Κῦρος δὲ αὑτῷ σχηνὴν μὲν κατεσχευάσατο ὥςτε ἱχα- 

γὴν ἔχειν οὺς καλοίη ἐπὶ δεῖπνον. ἐχάλει δὲ ὡς τὰ πολ- 
λὰ τῶν ταξιάρχων οὺς καιρὸς αὑτῷ δοχοίη εἶναι, ἔστι 
δ᾽ ὅτε καὶ τῶν λοχαγῶν καὶ τῶν δεκαδάρχων τινὰς χαὶ 
τῶν πεμπαδάρχων ἐκάλει, ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ τῶν στρα- 
τιυτῶν, ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ τὴν πειπάδα ὕλην χαὶ δεκάδα 
ὅλην καὶ λόχον ὅλον χαὶ τάξιν ὅλ ᾿ην: ἐχάλ ει δὲ καὶ ἐτίμα 
χαὶ ὑπότε τινὰς ἴδοι τοιοῦτόν τι ποιήσαντας ὃ πάντας 

ἐβούλετο ποιεῖν. ἦν δὲ τὰ μὲν παρατιϑέμενα ἀεὶ ἴσα 
51 αὐτῷ τὲ χαὶ τοῖς καλουμένοις ἐπὶ δεῖπνον. καὶ τοὺς 

ἀμφὶ τὸ στράτευ μα δὲ ὑπηρέτας ἰσομοίφους πάντων ἀεὶ 
ἐποιεῖτο" οὐδὲν γὰρ ἧττον τιμᾶν ἄξιον ἐδόχει αὐτῷ εἶς 
γαι τοὺς ἀμφὶ τὰ στρατιωτικὰ ὑπὴ οἕτας οὔτε κηρύκων 
οὔτε πρέσβεων. χαὶ γὰρ πιστοὺς ἡγεῖτο δεῖν εἶναι τού- 

30. οὺς χαλοίη] Ῥοϊαπεοταὶ οἰΐατη οἷς χαλ οίη. ϑεά4 αἴνοσια το ο 
Ἰοχιιηῖιν ΟτἸδοοὶ. 31. ἐποιεῖτο] ΑἸ ρχὶ ἐποέξι. 
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τους καὶ ἐπιστήμονας τῶν στρατιωτιχῶν καὶ συνετούς, 
προςέτι δὲ καὶ σφοδροὺς καὶ ταχεῖς καὶ ἀόκνους ναὶ 
ἀταράχτους. πρὸς δ᾽ ἔτι ἃ οἱ βέλτιστοι γομες όμενοι ἔχου- 
σιν ἐγίγνωσκεν ὃ Κῦρος δεῖν τοὺς ὑπηρέτας ἔχειν, καὶ 
τοῦτο ἀσκεῖν ὡς μηδὲν ἀναίνοιντο ἔργον, ἀλλὰ πάντα 
γομίζοιεν πρέπειν αὑτοῖς πράττειν ὅσα ὃ ἄρχων προς- 
τάττοι. 

Φ.ΑΒ. 11 

(οπνυίναμπεζίτη βου θβ ἰΐα τηοάροτεαΐξιν ὑνσῖῖς τὶ οἱ ἄδϊε - 
οἰρηΐ οἱ Ρτοβὶπε. Ετσο οὐπὶ πδιγϑίϊοῃρϑβ εἰ ἕαϊϊαῖο δὲ τδοονεῖϊα 
Ῥϑυβάυτι τ Ρυΐν δμι Ἰμϑιϊπιτονίὴν τϑανσιιαη ιν" 80 Αφ]αϊίαάα, σγ- 
τὰβ παᾶυγδηϊζίπι ἴοοος ἀεἴρπα τ. [πὲρ Ροβὶ βουΐὰ ἡιαθάδηι ἀε 
Ῥ ΔΘ 15 αἰδε θα π ἀϊ5. στιγϑιιβ δὰ ᾿υτάτιη 5ΘΥΙΠΟ 65 σουοοσδῖ. 

2 κ ι ν᾽ ᾿Ὶ ς - αὺ ὦ ΞΞ 
“Αεὶ μὲν οὖν ἐπεμέλετο ὁ Κῦρος, ὁπότε συσχηγοῖεν, 

ὅπως εὐχαριστότατοί τε ἅμα λόγοι ἐμβληϑήσονται καὶ 
παρορμῶντες εἰς τἀγαϑόν. “ἀφίκετο δ᾽ ἷν χαὶ εἰς τόνδε 
ποτὲ τὸν λόγον. ζ4ρά γξ, ἔφη ,. ὦ ἄνδρες, ἐνδεέστεροί τι 
ἡμῶν διὰ τοῦτο φαίνονται εἶναι οἵ ἑταῖροι ὅτι οὐ πε- 
παίδευνται τὸν αὐτὸν τρόπον ἡμῖν, ἢ οὐδὲν ἄρα διοί- 
σειν ἡμῶν οὔτε ἐν ταῖς συνουσίαις οὔτε, ὅταν ἀγωνί ζε- 

σϑαι πρὸς τοὺς πολ εμίους δέῃ ; χαὶ ὃ “Ὑστάσπης ὅπολ «-- 
βὼν εἰπεν, “Αλλ᾽ ὁποῖοι μέν τινὲς. ἔσονται εἰς τοὺς πο- 
λεμίους οὔπω ἔγωγε ἐπίσταμαι" ἐν μέντοι. τῇ συνουσίᾳ 
δύςχολοι ναὶ μὰ τοὺς ϑεοὺς ἔνιοι αὐτῶν φαίνονται. 
πρώην μέν γε, ἔφη, “Κυαξάρης ἔπεμψεν εἰς τὴν τάξιν 
ἑχάστην ἱερεῖα, καὶ ἐγένετο κρέα ἑκάστῳ ἡμῶν τρία ἢ 
καὶ πλείω τὰ περιφερόμενα. χαὶ ἤρξατο μὲν δὴ ἀπ᾽ ἐμοῦ 
ὃ μάγειρος τὴν πριότην περίοδον περιφέρων" ὅτε δὲ τὸ 
δεύτερον εἰς ἤει περιοίσων, ἐχέλευσα ἢ) ὦ ἀπὸ τοῦ τελευ- 
ταίου ἄρχεσϑαι χαὶ ἀνάπαλιν περιφέρειν. ἀναχραγὼν 
οὖν τις τιῦν χατὰ μέσον τὸν χύχλον χαταχειιένιων στοα- 

τιωτῶν πὰ 4, ἔφη, τιῦνδε μὲν οὐδὲν ἴσον ἐστίν, εἰγὲ 
ἀφ᾽ ἡμῶν γε τῶν ἐν μέσῳ οὐδεὶς οὐδέποτε ἄρξεται. 
καὶ ἐγιὼ ἀχούσας ἠχϑέσϑην. εἴ τι μεῖον δοκοῖεν. ἔχειν, 
καὶ ἐχάλεσα εὐϑὺς αὐτὸν πρὸς ἐμιέ. ὃ δὲ μάλα γε τοῦ- 
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το εὐτάκτως οὗπήκουσεν. ὡς δὲ τὰ περιφερόμενα ἧχε 
πρὸς ἡμᾶς, ἅτε οἶμαι ὑστάτους λαμιβάνοντας, τὰ σμι- 
χρότατα λελειμμένα ἦν. ἐνταῦϑα δὴ ἐχεῖνος πάνυ ἀνια- 
ϑεὶς δῆλος ἦν καὶ εἰπε πρὸς ἑαυτόν, Τῆς τύχης, τὸ 
ἐμὲ γῦν χλ ̓ηϑέντα δεῦρο τυχεῖν. χαὶ ἐγὼ εἶπον “Ἵλλὰ 
μὴ φρύντινε ξ αὐτίχα γὰρ. ἀφ᾽ ἡμῶν αὖ ἄρξεται, χαὶ σὺ 
πρῶτος λήψῃ τὸ μέγιστον. χαὶ ἐν τούτω περιέφερε τὸ 
τρίτον, ὅπερ δὴ λοιπὸν ἦν τῆς περιφορᾶς, κἀκεῖνος 
ἔλαβε μετ᾽ ἐμὲ δεύτερος. ὡς δ᾽ 0 τρίτος ἔλαβε, χαὶ 
ἔδοξεν αὐτῷ μεῖς Ὃν ἑαυτοῦ λα ιβεῖν, καταβάλλει ὃ ἔλαβεν 
ιἰὡς ἕτερον λιμψόμενος. χαὶ δ ὄφταμος οἰόμενος αὐτὸν οὐ- 
δὲν ἔτι δεῖσϑαι ὄψου, ᾧῴχετο παραφέρων πρὶν λαβεῖν 
αὐτὸν. ἕτερον. ἐγταῦϑα δὴ οὕτω βαρέως ἤνεγκε τὸ πά- 
ϑὸος ὡςτε ἀνήλωτο μὲν αὐτῷ ὃ εἰλήφει ὄψον, ὃ δὲ ἔτι 
αὐτῷ λοιπὸν ἣν τοῦ ἐμβάμμιατὺς, τοῖτὸ πως ὑπὸ τοῦ 
ἐχπεπλῆχϑαί, τε καὶ τῇ τύχη ὑργίζεσϑαι δυςϑετούμενος 
ἀνέτφειμεν. ὃ μὲν δὴ λοχαγὸς ὃ ἐγγύτατα ἡμῶν ἰδὼν 
συλ γεκρύτησε τὸ χεῖρε χαὶ τῶ γέλωτι ηὐφραίνετο. ἐγὼ 
μέντοι, ἔφη, προςεποιούμην βήττειν" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς 
δυνά μὴν κατασχεῖν τὸν γέλωτα. τοιοῦτον μὲν δή σοι 
ἕνα, ὦ Κῦρε, τῶν ἑταίρων ἐπιδειχνύω, ἔφη. ἐπὶ μὲν δὴ 
τούτῳ ὥςπερ εἰχὸς ἐγέλασαν. ἄλλος δέ τις ἔλεξε τῶν 

ταξιάρχων, Οὗτος μὲν δή, ἔφη. ὦ Κῦρε, ὡς ἕοιχεν οὕ- 
τω δυςχόλῳ ἐπέτυχεν. ἐγὼ δέ, ὡς σὺ διδάξας ἡμᾶς τὰς 
ύξεις ἀπέπεμιψας καὶ ἐχέλευσας διδάσχειν τὴν ἑαυτοῦ 

ἕχαστον τάξιν ἃ παρὰ σοῦ ἐμάϑομεν, οὕτω δὴ καὶ ἐγὼ 
ὥςπερ καὶ οἱ ἄλλοι ἐποίουν ἐλϑὺὼν. ἐδίδασχον ἕ ἕνα λόχον. 

χαὶ στήσας τὸν λοχαγὸν πρῶτον, χαὶ τάξας δὴ ἐπ᾿ αὖ-- 
τῷ ἄνδρα νεανίαν, χαὶ τοὺς ἄλλους ἧ φόμην δεῖν, ἕ ἔπειτα 
στὰς ἐκ τοῦ ξιπροσϑεν βλέπων εἰς τὸν λόχον, ἡνίχα 
μοι ἐδόχει καιρὸς εἶναι, προϊέναι ἐχέλευσα. καὶ ὃ ὃ ἀνήρ 
σοι ὁ ,Ῥεανίας ἐκεῖνος προελϑιὸν τοῦ λοχαγοῦ πρότερος 
ἐπορεύετο. χἀγὼ ἰδὼν εἶπον, “Ἄνγϑρωπε, τί ποιεῖς; καὶ 

ἤς ὥςτε ἀνήλωτο μέν εἰς.}] Οοπῇ. 1. 1. 4. τοσοῦτον, διήνεγχε 
τῶν (λλων βασιλέων, ὥς ὁ μὲν Σχύϑης ἀγαπῴη ἂν εἰ τοῖ 
ἑαυτοῦ ἔϑγους ἔρχων διαγένοιτο --- Κῦρος δὲ εἰς. 1 56 Ζιθη- 
δι ΛΊπιτοιὶ σου ἰδ ο τ ἃ ᾿ἐμβάμματος Ρνιδοξειξ ΖΘΟΥΩ) {{Π|18 
Πρυόνιιν; οαθίοσὶ 4υος Γυιιςῖγα 415 ἜΧρ ἴσαν βἰπάσει ἐμβάπτε- 
σϑωι. --- τῷ γέλωτι ηὐφραίνετο ε5ῖ αἴδιι 1 1. ἀυ]ᾳ εΡ Α1. 
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ὃς ἔφη. Προέρχομαι, ὥςπερ σὺ κελεύεις. χἀγὼ εἶπον, 
.Χ4λλ᾽ οὐχ ἐγὼ σὲ μόνον ἐχέλευον ἀλλὰ πάντας προϊέ- 
γαι. καὶ ὃς ἀχούσας τοῦτο μεταστραφεὶς 1 πρὺς τοὺς λο- 
χίτας εἶπεν, ᾿ Οὺχ ἀκούετ᾽ ) ἔφη, λοιδορουμένου; προῖέ- 
γαι; ἔφη, πάντας κελεύει. χαὶ οἱ ἄνδρες 1 πάντες παρελ- 
ϑόντες τὸν λοχαγὸν ἤεσαν πρὸς ἐιιέ, ἐπεὶ δὲ ὃ λοχα- 8 
γὸς αὐτοὺς ἀνεχιώριζεν : ἐδυσφόρουν καὶ ἕλε; ἔγον. Ποτέρῳ 
δὴ πείϑεσϑαι χρή; γῦν γὰρ ὃ μὲν χελ εὔει προϊέναι, ὃ δ᾽ 
οὐχ ἐᾷ. ἐγὼ μέντοι ἐνεγχὼν ταῦτα πράως ἐξ ἀρχῆς αὖ 
καταχωρίσας εἶπον μηδένα τῶν ὄπισϑεν κινεῖσθαι πρὶν 
ἂν ὃ πρύσϑεν ἡγῆται, ἀλλὰ τοῦτο μόνον δρᾶν πάντας 
τῷ πρόσϑεν ἕπεσϑαι. ὡς δ᾽ εἰς Πέρσας τις ἀπιὼν ἢλ ϑὲ 9 
πρὸς ἐιμιὲ χαὶ ἐχέλευσέ ἐξ "τὴν ἐπιστολὴν ἣν ἔγραψα οἵ-- 
χαδε δοῦναι, χἀγώ, ὃ γὰρ λοχαγὸς ἤδει ὅπου ἔχειτο ἥ 
ἐπιστολή ̓  ἐκέλευσα «ὐεὺν δραμόντα ἐνεγχεῖν τὴν ἐπι- 
στολήν, ὃ “ὲν δὴ ἔτρεχεν, ὃ δὲ νεανίας ἐχεῖνος ἑίπετο 
τῷ λοχαγῷ σὺν αὐτῷ τῷ ϑώρακι καὶ τῇ κοπίδι, χαὶ ὃ 
ἄλλος δὲ πᾶς λόχος ἰδὼν ἐκεῖνον συνέτρεχε᾽ καὶ ἧκον 
οἱ ἄνδρες φέροντες τὴν ἐπιστολήν. οὕτως, ἔφη, ὃ γε 
ἐμὸς λόχος ἀχριβοῖ σοι πάντα τὰ παρὰ σοῦ. οἱ μὲν δὴ 10 
ἄλλοι ὡς εἰκὸς ἐγέλων ἐ ἐπὶ τῇ δορυφορίᾳ τῆς ἐπιστολῆς. 
ὃ δὲ Κῦρος εἶπεν, Ὦ Ζεῦ καὶ πάντες ϑεοί, οἵους ἄρα 
ἡμεῖς ἔχομεν. ἀνόρας ἑταίρους, οἵ γε εὐθεράπευτοι μὲν 
οὕτως εἰσὶν ὥςτε εἶναι αὐτῶν χαὶ μιχοῷ ὄψῳ πάνυ [πολ- 
λοὺς] φίλους ἀναχτήσασϑαι" πιϑανοὶ δ᾽ οὕτως εἰσί τι- 
γὲς ὥςτε πρὶν εἰδέναι τὸ προςταττόμενον. πφύτερον πεί-- 

ϑονται. ἐγὼ μὲν οὐχ οἶδα ποίους τινὰς ζΖϑὶ μᾶλλον εὖ- 
ξασϑαι 1 ἢ τοιούτους στρατιώτας ἔχειν. ὁ μὲν δὴ Κῦρος11 
ἅμα “γελῶν οὕτως ἐπήνεσε τοὺς στρατιώτας. ἐν δὲ τῇ 
σκηνῇ ἐτύγχανέ τις ὧν τῶν ταξιάρχων ᾿4γλαϊτάδας ὦ ὄνο- 
μα, ἀνὴρ τὸν “τρόπον τῶν στρυφνοτέρων ἀνϑρώπων, ὃς 
οὑτωσί πως εἶπεν" Ἢ γάρ, οἴξι, ἔφη, ὦ Κῦρε, τούτους 
ἀληϑῆ λέγειν ταῦτα; ᾿Αλλὰ τί μὴν βουλόμενοι, ἔφη ὃ 
Κῦρος, ψωλώτω, ̓ς Τί δ᾽ ἄλλο γε, ἔφη, εἰ μὴ γέλωτα 
ποιεῖν ἐθέλοντες ; ὑπὲρ οὗ λέγουσι ταῦτα καὶ ἀλαζονεύ- 
ονται. καὶ ὃ Κῦρος, Εὐφήμει, ἔφη. μηδὲ λέγε ἀλα ζχόνιις 12 
εἶναι τούτους. ὃ μὲν γὰρ ἀλαζὼν ἔμοιγε δοχεῖ ὄνομα 
κεῖσϑαι ἐπὶ τοῖς προςποιουμιένοις χαὶ πλουσιωτέροις εἷ-. 

γαε ἢ εἰσὶ καὶ ἀνδρειοτέροις καὶ ποιήσειν ἃ μὴ ἱχανοί 
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εἶσιν ὑπισχνουμένοις, 'χκαὶ ταῦτα φανεροῖς γιγνομένοις 
ὅτι τοῦ λαβεῖν τι ἕνεκα καὶ κερδᾶναι ποιοῦσιν. οἱ δὲ 
μηχανώμενοι γέλωτα τοῖς συνοῦσι μήτε ἐπὶ τῷ ἑαυτῶν 
κέρδει μήτ᾽ ἐπὶ ζημίᾳ τιν ἀχουόντων. μήτε ἐπὶ βλάβῃ 
μηδεμιῇ, πεῖς οὐχ οὗτοι ἀστεῖοι ἂν χαὶ εὐχάριτες δικαιύ-- 

1ὅτερον ὀν ομάζοιντο “μᾶλλον ἢ ἀλαζόνες ; ὃ μὲν δὴ Κυ- 

ρος οὕτως ἀπελ ογήσατο περὶ τῶν τὸν γέλωτα παρασχόν- 
των" αὐτὴς δὲ ὃ ταξίαρχος ὃ τὴν τοῦ λόγου χαριτίαν 
διηγησάμενος ἔφη. Ἦ που ἄν, ἔφη, (ὦ ̓ 4γλωτάδα, εἴ γε 
κλαίειν ἐπειριύμει)ά σὲ ποιεῖν, σφόδρ᾽ ἂν ἡμῖν ἐμέμφου, 
ὥςπερ ἔνιοι χαὶ ἐν ὠδαῖς καὶ ἐν λόγοις οἰχτρὰ ἄττα λο-- 
γοποιοῦντες εἰς δάκρυα πειριῦνται γε ἐν, ὑπότε γε νῦν 
χαὶ αὐτὸς εἰδὼς ὅτι εὔφ φαίνε εἰν μέν τί σὲ βου λύμεϑα, 
βλάψαι δ᾽ οὐδέν, ὅμως. οὕτως ἐν πολλῇ ἀτιμίᾳ ἡμᾶς 

14ἔχεις. Ναὶ μὰ “ὦ 1 ἕφη ὃ ᾿47λαϊτάδας, καὶ δικαίως γε, 
ἐπεὶ χαὶ αὐτοῦ τοῦ χλαίειν χαϑίζοντος τοὺς φίλους πολ-: 
λαχῇ ἔμοιγε δοχεῖ ἐλ ἄττονος ἄξια διαπράττεσϑαι. ὃ γέ: 
λωτα αὐτοῖς μηχανώμενος. διό, ἔφη. χαὶ σὺ νῦν, ἂν ὑρ- 
ἁ)εῦς λογί γίζῃ, ἐμὲ ἀληϑῆ λέγον τά εὐοήσεις. χλαύμασι μέν 
γε καὶ πατέρες υἱοῖς σωφροσύνην μηχανῶνται καὶ δι:- 
δακολοι παισὶν ἀγαϑὰ μαϑήματα, χαὶ νόμοι γε πολί- 
τας διὰ τοῦ χλαίοντας χαϑίζειν εἰς δικαιοσύνην προτρέ- 
πονται " τοὺς δὲ γέ) ωτα μηχανωμέν ους ἔχοις ἂν εἰπεῖν 
ῆ σώματα ὠφελοῦντας ἢ ψυχὰς οἰκονομιεκυτέθας τι ποε-: 

1δοῦντας ἢ πολιτιχιυτέρας ς ἐχ τούτου ὃ ᾿Υστάσπης ὧδέ 
πως εἶπε" Σύ, ἔφη, ὦ “Πγλαϊτάδα, ἣν ἐμοὶ πείϑῃ; ε΄ ! 
μὲν τοὺς πολ 'ἐμέους ϑαῤῥῶν δαπανήσεις τοῦτο τὸ πολ- Ι 
λοῦ ἄξιον, καὶ χλ αίοντας, ἐχείνους πειράσῃ καϑίξειν" ἤ- ! 
μεῖν δὲ 1 πάντως, ἕφη, χαὶ τοῖςδε τοῖς φίλοις τούτου τοῦ 
ὀλίγου ἀξίου γέλωτος ἐπιδαψιλεύσῃ., χαὶ γὰρ οἰδ᾽ ὅτε 
πολύς σοί ἐστιν ἀποχείμενος " οὔτε γὰρ αὐτὸς χρώμενος 
ἀνήλωχας αὐτόν, οὐδὲ μὲν φίλοις οὐδὲ ξένοις ἑχὼν εἰ- 

᾿ 13. ὥςπερ --- ἔχειν, σαὰε δα χλαΐειν ἐπειρώμεϑά σε ποιεῖ 
Ρεγποπὶ, πἴο ἐεμλιιση Ῥοπιιηῖν, τι βοϊεπὶ Ονὰροὶ φυδηάοσιθ 
ΔΒΞΟΠ ἴδ 6. ΡΥΪπΟΙΡΑ δϑηϊρητίαθ δά άρυθ 4π86 πηθαϊὰρ θυ ροβίςα 
ὁρονίοθξ. 14. χλαίειν χαϑέζοντος} Θιυοΐά Ῥίδυπιιιθ σάλι, ζείτ 
ϑίζειν ΘΟὨ τεσ, ἔπε εἴ βοΐσνν οἵ 60 ἰππ σὶ δτ ἈΠ. 8 1108 Ράδτν 

“λαίοντα, τὰ ἴῃ ἐπ πη τίνι γηεϊαξιτην δϑὶ γΘβρδοῖιι βϑηϊομίδᾶρ, 4ιὰ6 

ἴῃ χαϑίζειν ἱποβσὶ ραάθῃν ἃς δὶ ποιεῖν αϊοεΐνι οβϑαῖ, ᾿] 

-- 
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ναι γέλωτα παρέχεις " ὥςτε οὐδεμία σοι πρόφασίς ἐστιν 
ὡς οὐ παρεχτέον σοι ἡμῖν γέλωτα. χαὶ ὃ “Ἵγλαϊτάδας 
εἶπε, Καὶ οἴει γε, ὦ Ὑστάσπη, γέλωτα ποιεῖν ἐξ ἐμοῦ; 
χαὶ ὃ “ταξίαρχος εἶπε, Ναι μὰ νη ἰ ἀνόητος ἄρα ανίὶ 
ἐπεὶ ἔχ γε σοῦ πῦρ, οἶμαι; ῥᾷον ἄν τις ἐχτοίψειεν ἢ 
γέλωτα. ἐξαγάγοιτο. ἐπὶ τούτῳ μὲν δὴ οἵ τε ἀλλ οἱ ἐγέλα-16 
σαν, τὸν τούπον εἰδότες αὐτοῦ. χαὶ αὐτὸς ὃ Ἰάγδαῦεά: 
δας ἐπεμειδίασε. χαὶ ὁ Κῦρος ἰδὼν αὐτὸν φαιδρωϑέν- 
τα, “διχεῖς, ἔφη. ὦ ταξίαρχε ἔν ὃτι ἄνδοα ἢ ἡμῖν τὸν σπου- 
δαιότατον δια ϑείρεις γελᾶν ἀναπείϑων, καὶ ταῦτ᾽, ἔφη, 
οὕτω πολέμιον ὄντα τῷ γέλωτι. ταῦτα μὲν δὴ ἐνταῦϑα 
ἔληξεν. ἐκ δὲ τούτου Χρυσάντας ὧδε ἔλεξεν. 
, “4λλ᾽ ἔγωγ᾽ ̓  ἔφη, ὦ Κῦρε καὶ καὶ πάντες οἱ παρόντες,: 7 
ἐγνοῶ ὅτι ἐξεληλύϑασι μὲν σὺν ἡμῖν οἱ μὲν χαὶ βελτίο-- 
»ἐς; οἱ δὲ χαὶ μείονος ἄξιοι" ἢν δέ τι γίγνηται ἀγαϑόν, 
ἀξιώσουσιν οὗτοι πάντες ἰσομοιοεῖν. χαίτοι ἔγωγε οὐδὲν 
ἀνισώτερον νομίζω τῶν ἕν ἀνθρώποις εἶναι τοῦ τιν 
ἴσων τόν τὲ καχὴν χαὶ τὸν ἀγαϑὸν ἀξιοῦσϑαι. χαὶ ὃ 
Κῦρος εἶπε πρὸς τοῦτο. 2420 οἷν, ἔφη, πρὸς τῶν ϑειῶν,18 
εὖ ἄνδρες. κράτιστον ἡμῖν ἐπιβαλεῖν περὶ τούτου βου- 
λὴν εἰς τὸ στράτευμα, πότερα δοχεῖ, ἣν τι ἐκ τῶν πό- 
γων δῷ ὃ ϑεὸς ἀγαϑόν, ἰσομιοίρους πάντας ποιεῖν, ἢ 
σχοποῦντας τὰ ἔργα ἐχάστου πρὺς ταῦτα χαὶ τὰς τιμὰς 
ἑχάστῳ πϑδςἐνϑ ἐνώος Καὶ τί δεῖ, ἔφη, ὃ Χρυσάντας, ἐμ-ιϑ 
βαλεῖν λόγον περὶ τούτου : ἀλλ᾽ οὐχὶ προειπεῖν ὅτε οὗ-- 
τω ποιήσεις; ἢ οὐ σὺ καὶ τοὺς ἀγῶνας οὕτω ποοεῖπας 
χαὶ τὰ ἀϑλα; ᾿1λλὰ μὰ 4{. ἔφη ὃ Κῦρος, οὐχ διιοια 
ταῦτα ἐκείνοις " ἃ μὲν γὰρ ἂν στρατευόμενοι. «τήσων- 
ται, κοινά, οἶκεισι, ἑαυτῶν ἡγήσονται εἶναι " τὴν δὲ ἀρ- 
χὴν τῆς στρατιᾶς ἐμὴν ἴσως ἔτι οἰχοϑὲεν νομίζουσιν εἰς. 
γαι, ὥςτε διατάττοντα ἐιιὲ τοὺς ἐπιστάτας οὐδέν, οἶμαι. 
ἀδικεῖν νομίζουσιν. Ἢ χαὶ οἶξι, ἐφ ῃ ὃ Χρυσ σάντας, ψηφίσα-“0 
σϑαι ἂν τὸ πἢ ἦϑος σεγελ. σὺν ὥςτε μὴ ἴσων ἕχαστον τυγχά- 
γειν, ἀλλὰ τοὺς κρατίστους χαὶ ταῖς χαὶ δώροις πλέονες 
χτεῖν: Ἔχγωγ᾽ . ἔφη ὁ Λῦρος, οἶμαι, ἅμα μὲν συναγορευόν- 
των ἡμῶν, ἅμα δὲν«αἱ αἰσχρὸν ὃ» τὸ ἀντιλέ; εἰν μὴ οὐχὶ 
τὸν πλεῖστα χαὶ πογοῖντα χαὶ εὐφελοῦντει τὸ χοινὺν 

τοῦτον χαὶ μεγίστων ἀξιοῖσϑαι. οἶκαι ὁέ, ἔφη, καὶ τοῖς 
χαχίστοις σύμφορον φανεῖσϑαι τοὺς ἀγαϑοὺς πλέονε- 
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ΦΙχτεῖν. ὃ δὲ Κῦρος ἐβούλετο καὶ αὐτῶν ἕνεχα τῶν ὃμο-. 
τίμων. γενέσϑιαι τοῦτο τὸ ψή φισμα " βελτίους γὰρ ἂν. 
καὶ αὐτοὺς ἡγεῖτο τούτους εἶναι, εἰ εἰδεῖεν ὅτι ἐχ τῶν 
ἔρ) ὧν χαὶ αὐτοὶ κρινόμενοι τῶν ἀξίων τεύξονται. και- 

ρὺς οὖν ἐδόχει αὐτῷ ῦν εἶναι ἐιιβαλεῖν περὶ τούτου 
ψῆφον, ἐν ᾧ χαὶ οἱ ὁμότιμοι ὥχνουν τὴν τοῦ ὄχλου 
ἰσομοιρίαν. οὕτω δὴ συνεδύχει τοῖς ἐν τῇ σχηνῇ συμ- 
βαλέσϑαι περὶ τούτου λόγους καὶ συγαγορεύειν ταῦτα 
ἔφασαν χϑῆναι ὅςτιςπερ ἀνὴρ οἴοιτο εἶναι. 

22 ᾿Ἐπιγχελάσας δὲ τῶν ταξιάρχων τις εἶπεν, Ἵλλ᾽ 
ἔφη, ἀκδρὰ οἶδα καὶ τοῦ δήμου ὃς συνερεῖ ὥςτε μὴ εἰκῇ 
οὕτως ἰσομοιρίαν εἶναι. ἄλλος δ᾽ ἀντήρετο τοῦτον τίνα 
λέγ 9... ὃ ὁ᾽ ἀπεχρένατο, Ἔστι γὴ ΑΓ ἀνὴρ σύσχηνος 
ἐμός, ὃς ἐν παντὶ μιαστεύει πλέον ἔχειν. ἄλλος. δ᾽ αὖ 
ἐπήρετο αὐτόν, ἾΗ χαὶ τῶν πόνων; ἢϊὰ 4. : ἔφη " ἀλ- 
λὰ τοῦτό γε ψευδόμε γος ἑάλωχα. καὶ γὰρ πόνων καὶ 
κῶν ἀλδὼν τῶν τοιούτων πάνυ πρῴως ἀεὶ ἐᾷ τὸν βου- 

2ϑλόμενον πλέον ἔχειν. .4λλ᾽ ἐγὼ μέν, ἔφη ὃ Κῦρος, ὦ 
ἄν νὅρες, γιηγνώσχω τοὺς τοιούτους ἀνθρώπους οἷον καὶ 
οὗτος γν λέγει, εἴπερ δεῖ ἐνεργὸν καὶ πειϑόμενον ἔχειν 
τὸ στράτευμα ἐξαιρετέους εἶναι ἐχ τῆς στρατιᾶς. δοκεῖ 
γάρ μοι τὸ μὲν πολὺ τιῶν στρατιωτεῦν εἶναι οἷον ἕπε- 
σϑαι ἢ ὧν τις ἡγῆται" ἄγειν δ᾽, οἶμαι, ἐπιχειροῦσιν οἱ 
εὲν ἘΡῊΣ χἀγαϑοὶ ἐπὶ τὰ χαλὰ κάγαϑά, οἱ δὲ πονηροὶ 

24ἐπὶ τὰ πονηρά. χαὶ πολλάκις τοίνυν πλείονας δμιογνιύ-- 
μονγεις λαμβάνουσιν οἱ φαῦλοι ἢ) οἱ σπουδαῖοι. ἢ γὰρ 
πονηρία διὰ τῶν παραυτίκα ἡδονῶν. πορευομένη ταύτας 
ἔχει συμπειϑούσας πολλοὺς αὐτῇ δμογγωμονεῖ ἵν ἢ δ᾽ 
ἀρετὴ πρὸς ὄοϑιον ἄγουσα οὐ πάνυ δεινή ἐστιν ἐν τῷ 
παραυτίκα, εἰχῇ συνεπισπᾶσϑαι, ἄλλως τε χαὶ ἣν ἄλλοι 
ὦσιν ἐπὶ τὸ πρανὲς χαὶ τὸ μαλακὸν ἀντιπαραχαλοῦντες. 

᾿ 

᾿ 

25. Πὰ 1 ἔφη" Ῥοβὲ Βᾶθς βΘααζειιν οὐ μιὲὲν δή ἴὰ πθιθ. 
ΕΛ δ ατνας βἰοιι δοὲ ! 6. 9. ΥἱΙι. 3. 10. (οπνϊνίο [Υ. 59. ' 
Ἐλ5 Ῥαντ οι 5 χοοῖρ ἂἃπ θαι οἠγίίαπε σδϑίθυι ᾿Πσὰνα ΤΣ τι8 
ἔδοῖ]6. εϑὲ ἐπεὰν πιο Πἴσογα Ῥαδϑιωθ ΔΡ 1] θτν τοῦτό γε ἴῃ χαὰἙ ᾿ 
τοῦτο πιιίανὶ : οι ΓΤ ΠΝ σομΡαΡΑν ροίμϊε ἰοοὶβ ΧἈ6- 
πορΒομ ἷβ {πιὸ5. πο άο Αἶχὲ ροβεθυϊουῖθιιβ ἀτιοθιιβ, ἀθὶ χαὶ κα 
5δΕμιθὴ5. τινα δὴ ιιο. νοο αι τιν νοΐθυϊαν, 24. ΝΙαμϊ  δβίιβ οὶ μεσ -ἢ 
οὐδ ἄτης ἰσσιιν αὐ ποΡιϊἰβϑίπιοβ ΠοβιοαΣ σουϑιιβ Ορεχαηι 
285. 5664: ΤΈϑρ ΘΟ. : : | 
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καὶ τοίνυν ἢν μέν τινὲς βλαχείᾳ, καὶ ἀπονίᾳ κιόνον κἀ- 5 
χοὶ ὦσι, τούτους ἐγὼ γομίξιυ ὥςπερ “χηφῆνας δαπάνῃ 
μόνον ζημιοῦν τοὺς κοινωνοὺς" οἱ δ᾽ ἂν τῶν μὲν πόνων 
χαχοὶ ὡσι κοινωνοί, πρὸς δὲ τὸ πλεογνεχτεῖν σφοδροὶ καὶ. 
ἀναίσχυντοι, οὗτοι χαὶ ἡγεμιονιχοί εἶσι πρὸς τὰ πονηρά" 
πολλάχις γὰρ δύνανται τὴν πονηρίαν πλεονεχτοῦσαν ἀπο- 
δειχνύναι" ὡςτε παντάπασιν ἐξαιρετέοι ἡμῖν οἵ τοιοῦτοί 
εἰσι. μηδὲ μέντοι σκοπεῖτε ὅπως ἐκ τῶν πολιτῶν ἄντι- 28 
πληρώσετε τὰς τάξεις, ἀλλ᾽ ὥςπερ. ἵπποι οἱ ἂν ἄριστοι. 

ὦσι, οὐχ οἱ ἂν πατριῶται, τούτους ζητεῖτε, οὕτω χαὶ ἀν-. 
ϑρώπους ἐχ πάντων οἱ ἂν ὑμῖν δοκῶσι μάλιστα συν- 
ισχυριεῖν τε ὑμᾶς καὶ συγχοσμήσειν, τούτους λαμβάνετε. 
μαρτυρεῖ δέ μοι χαὶ τόδε: πρὸς τὸ ἀγαϑόν" οὔτε γὰρ ἅρμα 
δήπου ταχὺ γένοιτ᾽ ἄν βραδέων ὁ ἵππων ἐνόντων οὔτε. 
δίκαιον ἀδίχων συνεζευγμένων, οὐδὲ οἶχος δύναιτ᾽ ἂν 
εὖ οἰχεῖσϑαι πονηροῖς οἰχέταις χρώμενος, ἀλλὰ χαὶ ἐν- 
δεόμενος οἰχετῶν ἧττον “σφάλλεται ἢ ὑπὸ ἀδίχων τα- 
ραττόμενος. εὖ δὲ ἔστε, ὦ ἄνδρες, ἔφη; φίλοι, ὅτι οὐδὲ 7 
τοῦτο μόνον ὠφελήσουσιν οἱ χαχοὶ ἀφαιρεθέντες ἕτε χκα-- 
χοὶ ἀπέσονται, ἀλλὰ χαὶ τῶν χαταμενόντων οὲ μὲν δὴ 
ἀνεπίμπλαντο ἤδη κακίας, ἀποχαϑαροῦνται πάλιν ταύ- 
της, οἱ δὲ ἀγαϑοὶ τοὺς χαχοὺς ἰδόντες ἀτιμασϑέντας 
πολὺ εὐθυμότερον τῆς ἀρετῆς ἀνϑέξονται. ὃ μὲν οὕτως 98 
εἶπε" τοῖς δὲ φίλοις πᾶσι συνέδοξε ταῦτα, καὶ οὕτως 
Ὗ ᾿ 

ἑποίουν. 
Ἔχ δὲ τούτου παλ ἐν αὐτοῖς σχώμματος ἤρχετο ὃ 

Κῦρος. κατανοήσας γάρ τινα τῶν λοχαγῶν σύνδειπνον 
καὶ παραχλίτην πεποιημένον ἄνδρα ὑπέρδασύν τε καὶ 
ὑπέραισχρον, ἀνακαλέσας τὸν 'λοχαγὸν, ὀνομαστὶ εἶπεν 
ὧδε. Ὦ Σαμβαύλα, ἔφη, ἀλλ᾽ ἡ καὶ σὺ χατὰ τὸν Ἕλ- 
ληνιχὸν τρύπον, ὅτι χαλόν ἐστι, περιάγεις. τοῦτο τὸ μιξι- 
ράχκιον τὸ παουκχαταχείιιενόν σοι; Νὴ τὸν 40 " ἔφη ὃ 
Σωμιβαύλ ας, ἥδοιαι γοῦν χαὶ ἐγὼ σι γών τε τούτῳ καὶ 
ϑεώμενος τοῦτον. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ σύσχηνοι προς- 2 

26. ἵπποι οἱ ἂν ἄριστοι ὦσιν} ἴτὰ ῥἱοτίχπε οοάϊ ούτε {πο ττῖττ 
Ροῖϊον αυιοϊουϊίαβ οὶ: ςαριίοτὶ ἵἕπχεους ὐχὶξ αὐπουν ἕπσου, 51 πὰ 
ϑοτρβῖῖ, βοααρηε οὗ πάποτιις : τὶ ςοπίρυεὶ Ρο 55} ἢ Απὰ δ. 

ΠῚ. 1. 6. ἀνεῖλεν αὐτῷ ὁ ᾿Δπόλλων ϑεοῖς οἷς ἔδεε ϑύειν. - 

οὐδὲ συμ Ρυΐουὶ οὔτε βϑάφιν οοτησησΐαυε νἱθεϊας ἀερετε. 
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ἔβλεψαν" ὡς δὲ εἶδον τὸ πρόςωπον τοῦ ἀνδρὸς ὑὕπερ- 
βάλλον αἴσχει, ἐγέλασαν πάντες. καί τις εἶπε, Πρὸς τῶν 
ϑείῶν, (ὦ Σαμβαύλ α, ποίῳ ποτέ σὲ ἔργῳ ὃ ἀνὴρ οὗτος 
ἀνήρτηται; χαὶ ὃς εἶπεν, Ἐγὼ ὑμῖν γὴ τὸν Δία, ὦ ἄν- 
ὄρες, ἐρῶ. ὁποσάκις γὰρ αὐτὸν ἐχάλεσα εἴτε γυχτὺς εἴτε 
ἡμέρας, οὐπώποτέ μοι οὔτ᾽ ἀσχολί ίαν προὐφασίσατο οὔ- 
τε βάδην ὑπήκουσεν, ἀλλ᾽ ἀεὶ τρέχων " δποσάκις τε αὖ- 

᾿ τῷ πρᾶξαΐ τι προςέταξα , οὐδὲν ἀνιδρωτί ποτε αὐτὸν 
εἶδον ποιοῦντα. πεποίηκε δὲ χαὶ τοὺς δεκαδέας πάντας 
τοιούτους, οὐ λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ ἀποδειχνὺς οἵους δεῖ εἰ- 
γαι. καί τις εἶπεξ, Κάπειτα τοιοῦτον ὄντα οὐ φιλεῖς αὖ- 
τὸν ὥςπερ τοὺς συγγενεῖς; καὶ ὃ αἰσχρὸς ἐχεῖνος πρὸς 
τοῦτο εἶπε, Πα Δία, ἔφη" οὐ γὰρ φιλύπονύς ἐστιν. 
ἐπεὶ ἤρκει ἂν αὐτῷ, εἰ ἐμὲ ἤϑελε φιλεῖν, τοῦτο ἀντὶ 
πάντων γυμνασίων. 

ΘΑΡΟΤ Π’ 

(δια ἄἀδ ῬτΑΘτα 5. ἴῃ σοῖο η6 ἀρίταν. ὕγτιις σϑῖν δὰ 4ε]}-- 
Βουδηἀτιστη Ῥτορομῖῇ. Έ ῬΓΟΟΘΥῖαπ οὐάϊηα ΟΒυυϑαηία8. ϑδὲαϊεϊ εξ 
ἷπ δὰ τὸ σιγίι 5. δἰ ησα]ογιιπν ταϊϊο μαθ οαῖιν. Εἰ Ῥ] Ρϑίοσιπι οὐ- 
ἀϊπο ῬὨουδι]δρ Ρταδδιδη ἰ5ϑἑ πνὰ ογἈτοπα Ἰάθηὶ δα δῖ, βἰπναϊτ|6 
ἀδοουηϊὶ ἀἸἰσηϊαι5. οἱ συἱρίι5. τἀ οί) 6558 ὕγτο Ῥδυμοϊ τϑννατπ, 

Τοῖα5 οοηίμνϊὰ5 Ογτιβ ΟΡ βἱῃριίαγεθ Ἔχϑχοϊϊαἰϊομεθ ΒΡ ἐγ 518 ἦπ- 
5 τυϊὰ5 δριΐο δχοὶριϊ. ν 

4 "Τοιαῦτα μὲν δὴ καὶ γελοῖα χαὶ σπουδαῖα χαὶ ἐλέ- 
γετο καὶ ἐπράττετο ἐν τῇ σκηνῇ. τέλος δὲ τὰς τρίτας 
σπονδὰς ποιήσαντες χαὶ εὐξάμενοι τοῖς ϑεοῖς τἀγαϑὰ 
τὴν σχηγὴν εἰς κοίτην διέλυον. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὃ Κῆρος 
συγέλεξε πάντας τοὺς στρατιώτας καὶ ἔλεξε τοιάδε. 

2 “ἤνδρες φίλοι, ὃ μὲν ἀγὼν ἐγγὺς ἡμῖν" προςέρχονται 
γὰρ οἱ πολέμιοι. τὰ δ' ἄϑλα τῆς νίχης, ἦν μὲν. ἡμεῖς 
νικῶμεν, τοῦτο γὰρ ἀεὶ καὶ λέγειν [ἔφη] χαὶ ποιεῖν δεῖ, 
οἵτε πολέμιοι δῆλον ὅτι ΤΉΝ χαὶ τὰ τῶν πολεμίων 

2. ἴῃ Ἰοοο ναυϊοϊδεϊθιιβ ΠΡυουτιν πρὸ θα τβοσο δὰ [{ἴογαμι χϑᾶ-- 
αἰαὶ φιοά εχβῖθεὶ τστι5 (6 τ οὶβ ορεπιδε ποίΐὰθ., 86 8 ἰϑπίτ 
φιοῦ 2}}} ἀδεδὶὲ ἔφη ; γυϑ} φιιοσιιτν νὰ ρϑυδθαιΐ πο Βαΐτι5. δϑῖ 
Ἰοοὶ. Νοιαπα, αὐ ἴθι ἄἀιρ]οχ ΔηΔοοΪ δ : υδστεν {π86 ἴπ τηθπιῦτὶ 
ἰνζτῖο ο9ὲ τὰ ἀϑλα τῆς »ίχης -τα οἱ πολέμιοι ἡμέτεροι, δᾶ Ρερ8- 
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ἀγαϑὰ πάντα" ἢν δὲ ἡμεῖς αὖ νικύμεθϑα,, χαὶ οὕτω τὰ 
τῶν νικωμένων ἀγαϑὰ πάντα τοῖς νιχιῦσιν ἀεὶ ϑλα τ πρό- 
κειται. οὕτω δή, ἔφη η, δεῖ ὑμᾶς γιγν ὥσχειν ιἰὡς ὅταν μὲν 
ἄνϑρωποι κοινωνοὶ νἰολέρου γενόμενοι ἐ ἐν ἑαυτοῖς ἕχαστοι 
ἔχωσιν, εἰ μὴ αὐτός τις προϑυμήσεται, ὡς οὐδὲν ἐσό- 
μενον τῶν δεόντων, ταχὺ : πολλά τε χαὶ χαλὰ διαπράττον- 
ται" οὐδὲν γὰρ αἰτοῖς ἀργεῖται τῶν πράττεσϑαι δεοιιέ- 
γων" ὅταν δ᾽ ἕχαστος διανον ϑῇ ιἰὡς ἀλλ ος ἕσται ὃ πράτ- 
των καὶ “μαχόμενος. » αν αὐτὸς μαλ. αχίς τῆται, τούτοις, 
ἔφη, εὖ ἴστε τι πᾶσιν ἅμα πάντα ἥκει τὰ χαλεπὰ ᾳφε- 
θύμενα. καὶ ὃ ϑεὸς οὕτω πως ἐποίησε" τοῖς μὴ ϑέλου- 
σιν ἑαυτοῖς προςτύττειν ἐχπογεῖν τἀγαϑὰ ἀλλ οὺς αὐτοῖς 
ἐπιτακτῆρας δίδωσι. γὺῦὺν οὖν τις, ἕφη, λεγέτω ἐνθάδε 
ἀναστὰς περὶ αὐτοῦ τού τοῦ ποτέρως ἂν τὴν ἀρετὴν μαλ- 
λον οἴεται ἀσχεῖσϑαι παρ᾽ ἡκεῖν, εἰ μέλλοι ὃ πλεῖστα 
χαὶ πονεῖν χαὶ χινδυνείειν ἐϑέλων πλείστης χαὶ τιμῆς 

τεύξεσθαι, ἢ ἄν εἰδῶμεν ὃτι οὐδὲν δικιρέρει χαχὸν εἰ- 
γαι" δμοίως γὰρ πάντες τῶν ἴσων τευξόμεϑα. ἐνταῦϑα 
δὴ ἀναστὰς Χρυσάντας, εἷς τῶν δμιοτίμιων, ἀνὴρ οὔτε 
μέγας οὔτε ἰσχυρὸς ἰδεῖν, φρονήσει δὲ διαφέρων, ἔλεξεν, 

Ἀλλ᾽ οἶμαι μιέν, ἔφη. ὦ Κῦρε, οὐδὲ διανοούμενόν σε 
ὡς δεῖ ἴσον τοὺς καχοὺς τοῖς ἀγαϑοῖς ἔχειν ἐιιϑαλεῖν 

τς ἱπιουροϑὶἑα ρδυθηβοϑὶβ τοῦτο --- δεῖ: α]ῖοτα ἀπιαα τὰ τῶν »Ἐ 
χωμένων ἀγαϑὰ πάντα τοῖς γιχῶσιν ἀεὶ ἀϑλαᾳ πούχειτει ἴαπ-- 
478 πὶ ἀροάοςῖς: ἸΠουὰ ἢ. ἡμεῖς γε χει εὗδε ἴω ἔθυε, εχρ ϊοαπάᾶ 
δϑὶ ρὸ 4«ποὰ δΘηθΡα βοπίθητϊα βουρίου εἰ] πναϊαῖε 41|ὰ πὶ «ποὰ 

ἄθθεραὶ ρόοπδι πάντα τῷ ἡπμέιερις τῶν »ιχώντων ἐστί. Ῥτο 
γιχωμένων ἡποαά ᾿ἰθυεῖ ἀδιθυϊονοβ ΡταβΡοιξ ἡττωιένων., ἰὰᾷὰ ὁΡ 
οοιϊος ΒαΒυῖο56 ἱάδαταν Παϊαγοθαι5. αὶ ἀϊοῖταν ἄε εἰπε. Ῥᾶθε- 

. 8. ἢ. τὰ γὰρ τῶν ἡττωμένων ἐν ταῖς μάχαις ἀγαθὰ τοῖς 
δον ὧἀϑλε προύκχειτει, ΗΝ Ε΄ Ρτδοῖου. Ἰσουπὶ Χεπορ οι ῖο Ρ]ὰ- 
τοηΐϊσῖιχ ἀηποίανιε ΥΥ Ὑτιοη ΒΔ ἶιιϑ [,65. Ξ: Ρ 503. Ε. πάντα 
δὲ τῶν γνιχωμένων ἀγαθὰ τῶν νιχώντων γίγνεσθαι. 4. τοὺς 
ϑέλοντας Ῥτὸ τοῖς ϑέλουσι Ξουϊθαπὶ θεῖ το ΡΥΑΘΒ ἀμ 0.65 ΟἿ 
0 πιρογιίὴν: 14 «πος νἱάονὶ Ροϊεδὲ ρδῦ Ρεὶ ἀοοράρη5 ἐποίησξε 
ἩΒνανῖῖθ 56 οΡαα}1556. αυϊσαῖδο βου ρετὰθ Ἰοοὶ ΠΝ “«απΐ 1. 
3..45. σπ ειροάσοιιαι τῷ πάππῳ ἀγαϑῶν ἱππέων χοάτιστος ὧν 
ἱππεὺς συμμαχεῖν αὐτῷ. ἰβἐ ἀθινιάμις 17. παῖς μέγας μιχρὸν 
ων χιτῶνα ἕτερον παῖδα  μιχρὸν μέγαν ἔχονται χιτῶνα ἐχ-- 
ὕσας «ἰτὸν τὸν γεὲν ἑκυτοῦ ἔχεῖνον ἡ ἕεσε. - ομοέως γὰϑ 

πάντες τῶν ἴσων τευξόμεθα ἀϊσιιητνν ἴα ατὰπὶ ΕΧ παἰδαΐδ δογαπει 
«αὐ κοίαπι οὐδὲν δικφέρειν κακὸν εἶναι. 
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τοῦτον τὸν λόγον, ἀλλ᾽ ἀποπειρώμενον εἴ τις ἄρα ἔσταε 
ἀνὴρ ὅςτις ἐθελήσει ἐπιδεῖξαι ἑαυτὸν ὡς διανοεῖται μη- 
δὲν χαλὸν κἀγαϑὸν ποιῶν, ἃ ἂν ἄλλοι τῇ ἀρετῇ κατα- 
πράξωσι, τούτων ἰσομοιρεῖν. ἐγὼ ὁέ, ἔφη, οὔτε ποσίν 
εἶμι, ταχὺς οὔτε χερσὶν ἰσχυρός, γιγνώσχω τὲ ὅτι ἐξ ὧν 
ἂν ἐγὼ τῷ ἐμῷ σώματι ποιήσω οὐ κριϑείην οὔτε ἂν 
πρῶτος οὔτε ἂν δεύτερος, οἶμαι δ᾽ οὐδ᾽ ἂν χιλιοστός, 
ἴσως δ᾽ οὐδ᾽ ἂν “μυριοστός" ἀλλ᾽ ἐχεῖνο σαφῶς ἐπίστα- 
μαι ὅτι εἰ μὲν οἱ δυνατοὶ ἐῤῥωμένως ἀντιλήψονται τῶν 
πρα] “μάτων, ἀγαϑοῦ τινός μοι, μετέσται τοσοῦτον μέρος 
ὅσον ἂν ἀρϑον ἢ" εἰ δ᾽ οἱ μὲν κακοὶ μηδὲν ποιήσου-- 
σιν, οἱ δ᾽ ἀγαϑοὶ χαὶ δυνατοὶ ̓ ἀϑύμως ἕξουσι, δέδοιχα 
μὴ ἄλλου τινὸς μᾶλλον ἢ τοῦ ἀγαϑοῦ “μεϑέξω πλεῖον 
ἢ βούλομαι. “Χρυσάντας μιὲν δὴ οὕτως εἰπεν. ἀνέστη. ὁ 
ἐπ᾿ αὐτῷ (Φεραύλας Πέρσης τῶν ,δημιοτῶν, Κύρῳ πως ἔτι 
οἴχοϑεν σὺν ἤϑης καὶ ἀρεστὸς ἀνήρ, καὶ ὶ τὸ σῶμα οὐχ ἀφυὴς 
καὶ τὴν ψυχὴν οὐχ ἀγεννεῖ ἀνδρὶ ἐ ἐοικά δ, καὶ ἔλεξε τοιάδε. 

Ἔχγώ, ἔφη, ὦ Κῦρε καὶ πάντες οἱ παθόντες Πέρσαι, 
ἡγοῦμαι μὲν ἡμᾶς πάντας ἐκ τοῦ ἴσου γῦν δριᾶσϑαι 
εἰς τὸ ἀγωνίζεσϑαι περὶ ἀρετῆς " ὁρῶ ἣν διιοίᾳ μὲν 
τροφῇ πάντας ἡμᾶς. τὸ σῶμα ἀσχοῦντας ὁμοίας δὲ 
συνουσίας πάντας ἀξ Ξιουμένους, ταὐτὰ .δὲ ᾿κδδιν ἡμῖν 
πρύχειται. τὸ γὰρ τοῖς ἄρχουσι πείϑεσϑαι πᾶσιν ἐν χοι- 
νῷ κεῖται, καὶ ὃς ἐν φανῇ τοῦτο ἀπροφασίστως ποιῶν, 
τοῦτον δρῶ παρὰ Κύρου τιμῆς τυγχάνοντα " τό τὲ τὰ 
πρὸς τοὺς πολεμίους ἄλκιμον εἶναι οὐ τῷ μὲν προςῆκον 
τῷ δ᾽ οὔ, ἀλλὰ πᾶσε χαὶ τοῦτο προχέχριται κάλλιστον 
εἶναι. νῦν δέ, ἔφη; ἡμῖν χαὶ δέδειχται μάχη, ἣν ἐγὼ 
δριῦ πάντας ἀνϑρώπους φύσει ἐπισταμένους, ὥςπερ γε 
χαὶ τἄλλα ζῶα ἐπίσταταί τινα μάχην ἕχαστα οὐδὲ παρ᾽ 
ἑνὸς ἄλλου μαϑόντα ἢ παρὰ τῆς φύσεως. οἷον ὃ «βοῦς 
χέρατι παίειν, ὃ ἵππος ὅπλῃ, ὃ κύων στύματι, ὃ χά- 
προς ὀδόντι. καὶ φυλάττεσϑαί γ᾽, φῆ, ἅπαντα ταῦτα 
ἐπίσταται ἀφ᾽ ὧν μάλιστα δεῖ, χαὶ ταῦτα εἰς οὐδενὸς 

τοδιδασχάλου πώποτε φοιτήσαντα. καὶ ἐγώ, ἕφη, ἐχ παι- 
δίου εὐθὺς προβάλλεσϑαι ἠπιστάμην πρὸ τούτου ὃ ὁθ,τι 
ὥμην πὰ ἡγήσεσθαι" χαὶ εἶ μὴ ἄλλο μηδὲν ἔχοιμι, τὼ 
χεῖρε προέχων ἐνεπόδιζον ὅ,τι ἠδυνάμην τὸν παίοντα " 
καὶ τοῦτο ἑποίουν οὐ τ ἌΝ. Ἀγ κοίλημαθν ἀλλὰ καὶ ἐπ᾽ αὖ- 
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τῷ τούτῳ παιόμενος, εἶ προβαλλοίμην. μάχαιράν γε μὴν 
εὐθὺς παιδίον ὧν ἥρπαζον ὅπου ἰδοιμι. οὐδὲ παρ᾿ ἑγὸς 
οὐδὲ τοῦτο ̓ μαϑὼν ὃ ὅπως δέοι λαμβάνειν ἄλλου ἢ παρὰ τῆς 
φύσεως, ὡς ἐγώ φημι. ἐποίουν γοῦν καὶ τοῦτο κωλυό- 
μενος, οὐ διδασχόμενος" ὥςπερ χαὶ ἄλλα ἑ ἔστιν ἃ εἰργό- 
μένος καὶ ὑπὸ πατρὺς χαὶ ὑπὸ μητρὸς ὑπὸ τῆς φύσεως 
πράττειν ἠναγκαζόμην. χαὶ γαὶ μὰ Ζ1ἰα ἔπαιύν γε τῇ 
μαχαίρᾳ πᾶν ὅ,τι, δυναίμην λανϑάνειν. οὐ γὰρ "γον 
φύσει ἦν, ὥςπερ. τὸ βαδίςειν καὶ τρέχειν, ἀλλὰ καὶ ἡδὺ 
πρὸς τῷ πεφυχέναι τοῦτο ἐδόκει μιθι εἶναι. ἐπεὶ δ᾽ οὖν11 
αὕτη, ἕφη, ῆ μάχη καταλείπεται, ἐν ἢ προθυμίας, μᾶλ- 
λον ἢ τέχνης ἔργον ἐστέ, πῶς ἡμῖν οὐχ ἡδέως. πρὸς 
τούςδε τοὺς ὁμοτίμους ἀγωνιστέον ; . ὅπου γε τὰ μὲν 
ἀϑλα τῆς ἀρετῆς ἴσα πρόκειται; παραὶ ϑαλλύμενοι δὲ οὐχ 

ἰσα εἰς τὸν χίνδυνον ἵκεὲν, ἀλλ᾽ οὗτοι “μὲν ἔντιμον βίον, 

ὅςπερ μόνος ἥδιστος βίων, ἡμεῖς δὲ ἐπίπονον μέν, ἄτιμον 
δέ, ὅςπερ; οἶκοι, χαλεπώτατος. μάλιστα δέ, ὦ ἄνδρες,12 
τοῦτό μιξ εὐϑύμως, εἰς τὸν ἀγῶνα. τὸν πρὺς τούςδε πα- 
θορμιῷ ὅτε Κῦρος ὃ χοίνων ἔσται, ὃς οὐ φϑόνωῳ χρινεῖ, 
ἀλλὰ σὺν ϑεῶν ὅρχῳ λέγω ἢ μὴν ἐμοὶ δοχεῖ Κῖρος 
οὕςτινας ἂν ὁρᾷ ἀγαϑοὲς φιλεῖν οὐδὲν ἧττον ἑαυτοῦ" 
τούτοις γοῦν ὁρῶ αὐτὸν ὅ,τι ἂν ἔχῃ ἥδιον διδόντα μᾶλ- 
λον ἢ αὐτὸν ἔχοντα. καίτοι, ἔφη, οἶδα ὅτι οὗτοι μέγα 8 
φρονοῦσιν ὃτι πεπαίδευνται δὴ καὶ πρὸς λιμὸν καὶ 7 πρὸς 
δέψαν καὶ πρὸς ῥῖγος χαρτερεῖν, χαχῶς εἰδότες ὅτι καὶ 
ἡμεῖς ὑπὸ «κρείττονος διδασχάλου πεπαιδεύμεϑα ἢ οὗ- 
τοι. οὐ γὰρ ἔστι διδάσκαλος οὐδεὶς τούτων τὐμόνοι᾽ 
τῆς ἀνάγκης, [ ἡμιᾶς καὶ λίαν ταῦτ᾽ ἀχριβοῦν ἐδίδαξε. 
χαὶ πογεῖν οὗτοι μὲν τὰ ὅπλα “φέροντες ἐμελέτων, ἀ 14 
ἐστιν ἅπασιν ἀνϑρώποις εὑρημένα ὡς ἂν εὐφορώτατα 
εἴη; ἡμεῖς δέ γε, ἔφη; ἐν μεγάλοις φορτίοις χαὶ βαδί- 
ξεν χαὶ τρέχειν ἠναγχαζόμεϑα, ὥςτε νῖν ξιιοὶ δοχεῖν 
τὸ τῶν ὅπλων “φύρημα πτεροῖς μᾶλλον. ἐοιχέναι ᾽ {ορ- 
τίῳ. ὡς οὖν ἐμοῦ γε χαὶ ἀγωνίου μένου καὶ ὁποῖος ἄν15 
τις εὖ χατὰ τὴν ἀξίαν μὲ τιμᾶν ἀξιώσοντος. οὕτως, ἔφη, 
ὠ Κῦρε, γίγνωσκε. χαὶ ὑμεῖν δέ, ἔφη. (ὦ ἄνδρες δημόται, 
παραινῶ εἰς ἔριν ὁρμᾶσϑαι ταῦτ᾽ ̓ς τῆς μάχης πρὺς τοὺς 
πεπαιδευμένους τούςδε" νῦν γὰρ ᾿ἄνδρες εἰλημιμένοι εἰσὶν 

45. ἄνδρες αὐιϊσαϊο σᾶυθυρ πο χα. Ουατο ἄνδρες δουίρϑϊϊ ΘΟἢποὶ- 
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᾿θὲν δημοτιχῇ ἀγωνίᾳ. Φεραύλας μὲν δὴ οὕτως εἶπεν. 
ἀνίσταντο δὲ καὶ ἄλλοι πολλοὶ ἑκατέρῳ συναγορεύοντες. 
ἔδοξε δ᾽ οὖν χατὰ τὴν ἀξίαν τιμᾶσϑαι ἕ ἕκαστον, Κῦρον δὲ 
τὸν χρίνοντα εἰναι. ταῦτα μὲν δὴ οὕτω προὐχεχωρήχει. 

17 Ἔχάλ ἐσὲ δ᾽ ἐπὶ δεῖπνον χαὶ ὅλην ποτὲ τὴν τύξιν σὺν τῷ 
ταξιάρχῳ, ἰδὼν αὐτὸν τοὺς μὲν ἡμίσεις τιῦν ἀνδρῶν τῆς 
τάξεως ἀντιτάξαν τα ἑκατέρωϑεν εἰς ἐμβολήν, ϑώραχας 
μὲν ἀμφοτέρους ἔχοντας καὶ γέῤῥα ἐν ταῖς ἀριστεραῖς, 
εἰς δὲ τὰς δὲξ ξιὰς γάρϑηκας παχεῖς τοῖς Τμίσεσιν ἐδω- 
χε, τοῖς δ᾽ ἑτέροις εἶπεν ὅτι βάλλειν δεήσοι ἀναιρουμέ- 

Ἴβϑγους ταῖς βώλοις. ἐπεὶ δὲ παρεσχευασμένοι ἔστησαν, 
ἐσήμηνεν αὐτοῖς μάχεσϑαι. ἐνταῦϑα δὴ οἱ μὲν βάλλον- 
τὲς ταῖς βώλοις ἔστιν οἱ καὶ ἐτύγχανον καὶ ϑωράχων 
καὶ γέῤῥων, οἱ δὲ καὶ μηροῦ χαὶ κνημεῖδος. ὅπου "δὲ ὅ- 
μιόσε γένοιντο, οἱ τοὺς νάρϑηκας ἔχοντες ἔπαιον τῶν 
μὲν μηρούς, τῶν δὲ χεῖρας, τῶν δὲ κνήμας, τῶν δὲ ἐ ἐπι- 
χυπτόντων ἐπὶ βώλους ἕπαιον τοὺς τραχήλους καὶ τὰ νῶτα. 
τέλος δὲ τρεψάμενοι ἐδίωχον οἱ ναρϑηκοφό όθοι παίοντες σὺν 
πολλῷ γέλωτι καὶ παιδιᾷ, ἐν μέρει. γε μὴν οἱ ἕτεροι λα- 
βόντες πάλιν τοὺς νάρϑηκας ταὐτὰ ἐποίησαν τοὺς ταῖς 

19βώλ οις βάλλοντας. ταῦτα δ᾽ ἀγασϑεὶς ὃ Κῦρος, τοῦ μὲν 
ταξιώρχου τὴν ἐπίνοιαν, τῶν δὲ τὴν πειϑώ, ὅτι ἅμα 
μὲν ἐγυμνά ἔζοντο, ἅμα δὲ εὐθυμοῦντο, ἅμα δὲ ἐνίχων 
οἱ εἰκασϑέντες τῇ τῶν Περσῶν ὁπλίσει, τούτοις δὲ ἡ- 
σϑεὶς ἐχάλεσέ τε ἐπὶ δεῖπνον αὐτοὺς καὶ ἐν τῇ σκηνῇ 
ἰδών τινας αὐτῶν ἐπιδεδεμένους. τὸν μιέν τινα αὐτῶν 
ἀντικνήμιον, τὸν δὲ χεῖρα, ἠρώτα τί πάϑοιεν. οἱ δ᾽ ἔλε- 

20γον ὅτι πλ .ηγεῖεν ταῖς βώλ οις. ὃ δὲ πάλιν ἐπηρώτα πό- 
τερον ἐπεὶ ὁμοῦ ἐγένοντο ἢ ὅτε πρόσω ἦσαν. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὃ ὃτε 
πρόσω ἦσαν" ἐπεὶ δὲ ὁ ὁμοῦ ἐγένοντο, παιδιὰν ἕφασαν εἶναι 
καλλίστην οἱ γαρϑη ἱκοφόροι" οἱ δ᾽ αὖ συγχεχομμένοι τοῖς 
νάρϑηξιν ἀνέχραγον ὅτι οὐ σφίσι γε δοκοῦ) παιδιὰ εἶναί τὸ 
διεύϑεν παίεσϑαι" ἅμα δὲ ἐπεδείκνυσαν τἀν μθ νων τὰς 
«ληγὰς καὶ ἐν χερσὶ χαὶ ἐν τραχήλοις, ἕγιοι δὲ χαὶ ἐν 
προςώποις καὶ τότε μὲν ὥςπερ εἰχὸς ἐγέλων ἐπ᾽ ἀλλή- 
λοις. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ μιεστὸν ἦν τὸ πεδίον πᾶν τῶν τού- 

ἄετυϑ. Οὐ ασηνοάϊ ΟΥ̓ ΠῸΠ ἡπηδῖ ΧΟΡ όΡΒοη. [Τμΐτὰ ἢ. 4.10. 

κἀπενεγχών ῬτΔοθϑοῖ ΠΡΕῚ ἄτι, βοὰ νειεον πὶ σψεσο. 16. ἔδοξε 
δ᾽ οὗ»] ἔδοξεν οὖν ἀιιο εἰς πιεὶς {ἰδ χίϑ. 
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τους μιμουμένων" καὶ εἰ μὴ ἄλλο τι σπουδαιότερον 
πράττοιεν, ταύτῃ τῇ παιδιᾷ ἐχρῶντο. 

“ἤλλον δέ ποτε ἰδὼν ταξίαρχον ἄγοντα τὴν τάξιν ϊ 
ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἐπὶ τὸ ἀριστερὸν ἐφ’ ἑνός, χαὶ ὁπότε 
καιρὸς δοχοίη αὐτῷ εἶναι, παραγγέλλοντα τὸν ὕστερον 
λόγον παράγειν, χαὶ τὸν τρίτον χαὶ τὸν τέταρτον, εἷς 
μέτωπον" ἐπεὶ δὲ ἐν μετώπῳ οἵ λοχαγοὶ ἐγένοντο. πατ 
ρηγγύησεν εἰς δίο ἄγειν τὸν λόχον " ἐκ ἐσόδου δὴ πα- 
ρῆγον οἱ δεκάδαρχοι. εἰς μέτωπον " ὃπότε δὲ αὖ ἐδόχει 
αὐτῷ καιρὸς εἰναι παρήγγειλεν εἰς τέτταρας ἄγειν τὸν 
λόχον" οὕτω δὴ οἱ πεμπάδαρχοι αὖ παρῆγον εἰᾷ τέτ-- 
ταρας" ἐπεὶ δὲ ἐ ἐπὶ ϑύοαις τῆς σχηγῆς ἐγένοντο. παραγ- 
γείλας αὖ εἰς ἕνα ἰόντων εἰςῆγε τὸν ποῶτον λόγον, 
χαὶ τὸν δεύτερον τούτου χατ᾽ οὐρὰν ἐχέλευσεν ἕπεσϑαι, 
χαὶ τὸν τοίτον χαὶ τὸν τέταοτον ὡςαύτως παραγγεί- 
λας ἡγεῖτο εἴσω" οὕτω δὲ εἰςαγαγὼν κατέχλ ινὲν ἐπὶ 
τὸ δεῖπνον ὥςπερ εἰςεπορεύοντο" τοῦτον οὖν ὃ Κῦρος ἀνα- 
σϑεὶς τῆς τὲ πραότητος τῆς διδασχαλίας καὶ τῆς ἐπιμιε- 
λείας ἐχάλεσε καὶ ταύτην τὴν τάξιν ἐπὶ τὸ δεῖπνον σὺν 
τῷ ταξιάρχῳ, 

Παρὼν δέ τις ἐπὶ τῷ δείπνῳ ἡμεδῃ ημένος ἄλλος τα- 22 
δίαρχος, Τὴν δ᾽ ἐμήν, ἕφη, ὠ Κῦρε. τάξιν οὐ χαλεῖς 
εἰς τὴν σχηνήν; - χαὶ μὴν ὅταν γε παρίῃ ἐπὶ τὸ δεῖπνον, 
πάντα ταῦτα ποιεῖ" καὶ ὅταν τέλος ἡ σχηνὴ ἔχῃ, ἐξάγει 
μὲν ὃ οὐραγύς, ἔφη, ὃ τοῖ τελευταίου λόχου τὸν λόχον, 
ὑστάτους ἔχων τοὺς πρώτους, εἰς μάχην τεταγμένους " 
ἔπειται ὃ δεύτερος ἴουὺς τοῦ ἑτέρου λόχου ἐ ἐπὶ τούτοις, 
καὶ ὃ τρίτος καὶ ὃ τέταρτος ὡςαύτως, ὕπως ἔφη. καὶ 
ὅταν δέη ἀπάγειν ἀπὸ πολ ἑμέων, ἐπίστωνται «ὡς οὐ ἀπιέ- 
γαι. ἐκεύδον δέ, ἔφη. καταστιῦμιεν ἐπὶ τὸν δρόμον ἐνϑα 
περιπατοῦμεν, ὅταν μὲν πρὺς ἕω ἤυιεν, ἐγὼ κιὲν ἡγοῦ- 
μαι, καὶ ὃ πρῶτος "λόχος πρῶτος, καὶ δ δεύ γέρος (ὡς 
δεῖ, χαὶ ὃ τρίτος χαὶ ὃ τέταρτος. χαὶ αἱ τοῦ λόχων δὲ- 
κάδες καὶ πειιπάδες, ἕως ἂν «“παραγγέλλω ἐγιό " ὅταν δ᾽, 
ἔφη, πρὸς ἑσπέραν ἴωμεν, ὃ οὐραγός τε καὶ οἱ τελεῦ- 
ταῖοι πρῶτοι ἀφηγοῦνται" ἐμοὶ μέντοι οὕτω πείϑονται 
ὑστέρῳ ὄντι, ἵνα ἐϑίζωνται χαὶ ἕπεσϑαι χαὶ ἡγεῖσϑαι 

21. ἰόντων} ἱέναι οὕτως Τιδομοϊανιαφ: ἡποὰ οἱ πὸπ σὑεγαμ, 
Οταθοῦμιν ἴάι δ δϑῖ. 
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ϑόμοίως πειϑόμενοι. καὶ ὃ Κῖρος ἔφη, Ἢ καὶ ἀεὶ τοῦτο 
ποιεῖτε; Ὁ ποσάχις γέ; ἔφ ἡ: καὶ δειπιν οποιούμεϑα γὴ Δα. 
Καλῶ τοίνυν, ὁ ἔφη. ὑμᾶς, ἅμα μὲν ὅτι τὰς τάξεις μελετᾶ- 
τε καὶ προςιώντες καὶ ἀπιόντες, ἅμα δὲ ὃτι καὶ ἡμέρας χαὶ 
γυχτός, ἅμα δὲ ὅτι τά τε σώματα περιπστοῦντες ἀσκεῖς 
τε χαὶ τὰς ψυχὰς ὐφελ εἴτε διδάσκοντες. ἐπεὶ οὖν πάντα 

24διπλᾷ ποιεῖτε. δισιλήῆ ἣν ὑμῖν δίχαιον καὶ τὴν εὐωχίαν παρέ- 
χειν. πὰ ᾿ ἔφ η ὦ ταξίαρχος, μή τοι γὲ ἐν μεζ γε ἥ- 
μέρᾳ, εἶ μὴ χαὶ διπλᾶς ἡμῖν τὰς γαστέρας παρέξεις. 
χαὶ τότε μὲν δὴ οὕτω τὸ τέλος τῆς σχηγῆς ἐποιήσαν- 
το. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὁ ἸΚῦρος ἐχάλεσεν ἐχείνην τὴν τά- 
ξιν, ὡςπερ ἔφη, χαὶ τῇ ἄλλῃ. αἰσϑόμενοι δὲ ταῦτα καὶ. 
οἱ ἄλλοι τὸ λοιπὸν πάντες αὐτοὺς ἐμεμοῦνεο, 

ΝΣ ὧν εἶν ον "ἢ : 

Ἐεξαῖῖς 80 Ἰπάοτιιπι τεβα δά Ογάχϑγοιη τηΐββὶβ Ογτσιιβ ἃγ-- 
οεςϑίτις ἀδῖ ΓΘΒΡΟΙ 5111). μαόσμαςς βιιδρε ἄρ τ Αυπιθηΐουτιπι 
ΣᾺ αὶ ἀεξεσετγαι, δὰ οῇτοίιππι τεάισδίιν, εἴ ργοβαῖα σα πεν νο- 
πδιϊοηὶς βρβοὶς οἴπὶ δχογοῖϊαι δά ΓᾺΡΑ οἷιις. δοσραϊ.: 

1 ᾿Εξέτασιν δέ ποτε πάντων τοῦ Κύρου ποιουμένου. ἐν. 
τοῖς ὅπλοις χαὶ σύνταξιν ἦλϑε παρὰ Κυαξάρου ἄγγελος 
λέγων ὅτι ᾿Ινδῶν παρείη πρεσβεία" κελεύει οὖν σε ἐλϑεῖν. 
ὡς τάχιστα. φέρω δέ σοι, ἔφη ὃ ἄγγελ ος; καὶ στολὴν 
τὴν καλλίστην παρὰ Κυαξάρου" βούλεται γάρ σε ὡς 
εὐχοσμότατα καὶ λαμπρότατα προςάγειν, (ὡς ὀψομιένων 

2 τῶν ;ν δῶν ὅπως ἂν προςίῃς. ἀχούσας δὲ ταῦτα ὃ Κυ- 
ρος τιαρὴ [γειλε τιῦ πρώτῳ τεταγμένῳ ταξιάρχῳ, εἰς μέ- 
τωπον στῆναι, ἐφ᾽ ι ἑνὸς ἄγοντα τὴν τάξιν, ἐν δεξιᾷ 
ἔχοντα ἑαυτόν, χαὶ τῷ δευτέρῳ ἐκέλευσε ταὐτὸ τοῦτο 
παραγγεῖλ αι, χαὶ διὰ πάντων οὕτω παραδιδόναι ἐκέλευ- 
σεν. οἱ δὲ εὔϑύμένω ταχὺ μὲν παρήγγελλον, ταχὺ δὲ τὰ 
παραγγελλόμενα ἐποίουν, ἐν ὀλίγῳ δὲ χρόνῳ ἐγένοντο τὸ 
μὲν μέτωπον ἐπὶ τριακοσίων, τοσοῦτοι “γὰρ ἧσαν οἱ τα- 

3 ξίαρχοι, τὸ δὲ βάϑος ἐφ᾽ ἑχατόν. ἐπεὶ δὲ κατέστησαν, 
ἕπεσϑαι ἐχέλευσεν ὡς ἂν αὐτὸς ἡγῆται" καὶ εὐθὺς τρο- 
χάζων ἡγεῖτο. ἐπεὶ δὲ κατενόησε τὴν ἀγυιὰν. τὴν πρὸς 
τὸ βασίλειον φέρουσαν στενωτέραν οὖσαν ἢ ὡς ἐπὶ με- 
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τώπου πάντας δπέναι, παρα γγεί ας τὴν πρώτην χιλιο- 
στὺν ἕπεσϑαι κατὰ χώραν, τὴν δὲ δευτέραν κατ᾽ οὐρὰν 
ταύτης ἀχολουϑεῖν. χαὶ διὰ παντὸς οὕτως, αὐτὸς μὲν 
ἡγεῖτο οὐχ ἀναπαυόμενος, αἱ δὲ ἄλλαι χιλιοστύες κατ᾽ 
οὐρὰν ἑχάστη τῆς ἔμπροσϑεν ἑΐποντο. ἔπεμεψε δὲ χαὶ 
ὑπηρέτας δύο ἐπὶ τὸ στόμα τῆς ἀγυιᾶς, ὅπως εἴ τες ἃ ἰγνο- 
οἴη, σημαίνοιεν τὸ δέον ποιεῖν. ὡς δὲ ἀφίκοντο ἐπὶ τὰς 
Κυαξάρου ϑύρας, παρήγγειλε τῷ πρώτῳ ταξιάρχῳ τὴν 
τάξιν εἰς δώδεχα τάττειν βάϑος, τοὺς δὲ ᾿δωδεκάρχους ἐν 
μετώπῳ χαϑιστάναι περὶ τὸ βασίλειον, καὶ τῷ “δευτέρῳ 
ταὐτὰ ἐχέλευσε παραγγεῖλαι, χαὶ διὰ παντὸς οἵτως. οἵ 
μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν" ὃ δ᾽ εἷςήει πρὸς τὸν Κυαξάρην 
ἐν τῇ ΠΙερσιχῇ στολῇ οὐδέν τι ὑβρισμένη. ἰδὼν δὲ ὃ 
Κυαξάρης αὐτὸν τῷ μὲν τάχει ἤσϑη, τῇ δὲ φαυλότητι 
τῆς στολῆς ἠχϑέσϑη χαὶ εἰπε) Τί τοῦτο, ὦ Κῦρε; οἷον 
πεποίηχας οὕτω φανεὶς τοῖς Ἰνδοῖς; ἐγὼ δ᾽, ἔφη, ἔβου- 
λόμην᾽ σε ὡς λαμπρότατον φανῆναι" καὶ γὰρ ἐμοὶ ἂν 
χόσμος ἦν τοῦτο, ἐμῆς ὄντα ἀδελφῆς υἱὸν ὅτι ̓ μεγαλο- 
πρεπέστατον φαίνεσϑαι. χαὶ ὃ Κῦρος πρὸς ταῦτα εἶπε, 
Καὶ ποτέρως ἄν, ὦ Κυαξάρη, μᾶλλόν σε ἐκόσμουν, εἴς 
πὲρ πορφυρίδα δὺς καὶ ψέλια λαβὼν καὶ στρεπτὸν 
περιϑέμενος σχολῇ κελεύοντι ὑπήχουόν σοι, ἢ γῦν ὅτε 
σὺν τοιαύτῃ χαὶ τοσαύτῃ δυνάμει οὕτως ὀξέως σοι ὑπα- 
χούω διὰ τὸ σὲ τιμᾶν ἡ δ τι χαὶ σπουδῇ χαὶ αὐτὸς χε- 
χοσμημένος καὶ τοὺς ἄλλους ἐπιδεικνύς σοι οὕτω πει-- 
ϑομένους ; Κῦρος μιὲν οὖν ταῦτα εἶπεν" ὃ δὲ Κυαξά- 
θρης γομίσας αὐτὸν ὀρϑῶς λέγειν ἐχάλεσε τοὺς Ἰνδούς. 
οἱ δ᾽ Ἰνδοὶ εἰςελϑόντες ἔλεξαν ὅτι πέιιψειξ σφᾶς ὃ ἘΝ 
δῶν βασιλεὺς χελεύων ἐρωτᾶν ἐξ ὅτου ὃ πόλεμος εἴη 
Πήδοις τε χαὶ τῷ “Ἱσσυρίῳ " ἐπεὶ δὲ σοῦ ἀκούσαιμεν, 
ἐχέλευσεν ἐλθόντας αὖ πρὸς τὸν “σσύριον κἀχείνου 
ταῦτα πυϑέσϑαι" τέλ 'ος δ᾽ ἀμφοτέροις εἰπεῖν ὑμῖν ὅτι 
ὃ Ἰνδῶν βασιλεὺς τὸ δίκαιον σχεψάμιενος φαίη μετὰ 
τοῦ ἠδικημένου ἔσεσϑαι. πρὸς ταῦτα ὃ Κυαξάρης εἷ- 
πεν, Ἐμοῦ μὲν τοίνυν ἀχούετε ὅτι οὐχ ἀδικοῦμεν τὸν 
"Ἵσσύριον οὐδέν" ἐκείνου δ᾽, εἶ δεῖσϑε, ἐλϑόντες νῦν πύ- 
ϑεσϑε ὅ,τι λέγει. παριὼν δὲ ὃ Κῦρος ἤρετο τὸν Κυ αξά- 
θην Ἦ καὶ ἐ; γώ, ἔφη, εἴπω ὅτι 717 (ὠσχω; χαὶ ὃ ΚυΞ- 
αξάρης οὐδλευδῶν Ὑμεῖς τοίνυν, ἔφη, ἀπαγγείλατε τῷ 
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Ἰνδῶν βασιλεῖ τάδε, εἰ μή τι ἄλλο Κυαξάρη δοκεῖ, ὅτι 
φαμὲν ἡμεῖς, εἴ τί φήσιν ὑφ᾽ ἡμῶν ἀδικεῖσϑαι ὃ “45- 
σύριος, αἱρεῖσϑαι αὐ τὸν τὸν ᾿Ινδῶν βασιλέα δικαστήν. οἵ 
μὲν δὴ ταῦτα ἀχού σαντες ῴχοντο. 

9. Ἐπεὶ δὲ ἐξῆλθον οἱ ᾿Ινδοί, ὁ Κῦρος πρὸς τὸν Κυα- 
ξάρην ἤρξατο λόγου τοιοῦδε. 

Ω Κυαξάρη, ἐγὼ μὲν ἦλϑον οὐδέν τι πολλὰ ἔχων 
“ΣΝ χρήματα οἰχοϑεν " δπόσα δ᾽ ἦν, τούτων πάνυ ὀλί- 
γα λοιπὰ ἔχω. ἀνήλωχα δέ, ἔφη, εἰς τοὺς στρατιώτας " 
χαὶ τοῦτο ἰσως; ἕφη: ἡρηφήζας σὺ πῶς ἐγὼ ἀνήλωχα 

σοῦ αὐτοὺς τρέφοντος " εὖ ὸ ἰσϑι, ἔφη, ὃτι πὐδὸν ἄλλο 
ποιῶν ἢ τιμῶν καὶ χαριξ ζόμενος, ὅταν τινὶ ἀγασϑῶ τῶν 

1Τοστρατιωτίῦν. δοχεῖ γάρ μοι, ἔφη, πάντας ἐιὲν οὺς ἄν 
τις ϑούληται ρϑτως συνεργοὺς π ποιεῖσϑαι ὑποιουτινος- 

ον πρά) γμάτος, ἥδιον εἶναι εὖ τε λέγοντα χαὶ εὖ ποι- 
οὔντα παρορειᾶν μᾶλλον ἢ λυποῦντα καὶ ἀναγκάζοντα" 
οἷς δὲ δὴ τῶν εἰς τὸν πόλεμιον ἔργων ποιήσασϑαί τις 
βούλοιτο συνεργοὺς προϑύμους, τούτους παντάπασιν 
ἔμοιγε δοχεῖ ἀγαϑοῖς ϑηρατέον εἶναι καὶ λόγοις καὶ ἔρ-- 
γοις. φίλους γάρ, οὐχ ἐχϑρούς, δεῖ εἶναι τοὺς μέλλον- 
τας ἀπροφασίστους συμμάχους ἔσεσϑαι χαὶ μήτε τοῖς 
ἀγαϑοῖς τοῦ ἄρχοντος φϑονήσοντας μήτε ἐν τοῖς κα- 

11 χοῖς προδώσοντας. ταῦτ᾽ οὖν ἐγὼ οὕτω προγιγνώσχων 
χρημάτων δοχῶ προςδεῖσϑαι. πρὸς μὲν οὖν σὲ πάντα ὁρᾶν, 
ὃν αἰσϑάνομαι πολλὰ δαπανῶντα, ἄτοπόν μοι δοχεῖ εἶναι" 
σχοπεῖν δ᾽ ἀξιῶ κοινῇ καὶ σὲ χαὶ ἐμὲ ὅπως σὲ μὴ ἐπιλείψει 
χρήματα. ἐὰν γὰρ σὺ ἄφϑονα ἕχῃς, οἶδ᾽ ὅτι χαὶ ἐμιοὶ ἂν 

- εἴη λαμβάνειν ὃ ὁπότε δεοίκεην, ἄλλως τε καὶ εἶ εἰς τοιοῦ- 
τόν τι λωιβάνοιμι ὃ μέλλοι χαὶ σοὶ δαπανηϑὲν βέλτιον 
εἶναι. ἔναγχος οὖν μέμνημαί σου ἀχούσας ὡς ὃ .4ρ- 

12μένιος καταφφονοίη σου γῦν, ὅτι ἀκούει τοὺς πολεμίους 
προςιόντας ἡιεῖν, καὶ οὔτε τὸ στράτευμα πέμποι οὐ τὲ τὸν» 
δασιιὸν ἃ ὃν ἔδει ἀπά; Ὅι. Ποιεῖ γὰρ ταῦτα, ἔφη; (ὦ Κῦρε, 
ἐκεῖνος" ὥςτε ἢ: 7) ἀπορῦ πότερόν μοι χρεῖττον στρα- 
τεύεσϑαι καὶ πειρᾶσϑαι ἀνάγκη ν αὐτῷ προςϑεῖναι ἢ λυσι- 
τελεῖ ἐᾶσαι ἐν τῷ παρόντι, μιὴ καὶ τοῦτον πολέμιον πρὸς 

11. πρὸς, μὲν οὖν σὲ πάντα ὁρᾶν} Πάντα δορί οι τιτι δὶς 
πὶ εοὶ 1. 6. 8. ἡγουμένους δεῖν τὸν ἄρχοντα τῶν ἀρχομένων 
διαφέρειν τῷ --- πάντα ἀπονώτερον τῶν ἀρχομένων διάγειν. 
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τοῖς ἄλλοις προςϑιύμεϑα. χαὶ ὃ Κῦρος ἐπήρετο, Αἱ δ᾽ 18 
οἰκήσεις αὐτῷ πότερον ἐν ἐχυροῖς χωρίοις εἰσὶν ἢ χαί 
που ἐν εὐεφόδοις ; χαὶ ὃ Κυαξάρης εἶπεν, “Ἵἱ μὲν οἷ- 
κήσεις οὐ πάνυ ἐν ἐχυροῖς " ἐγὼ γὰρ τούτου οὐχ ἡμέ- 
λουν" ὄρη μέντοι ἔστιν ἔνϑα ὐνωδ δὰ ἀπελϑὼν ἐν τῷ 
παραχρῆμα ἐν ἀσφαλεῖ εἶναι τοῦ μὴ αὐτός γε ὑποχεί- 
ριος γενέσϑαι μηδὲ ὅσα ἐνταῦϑα δύναιτο ὑπεχχομίσα- 
σϑαι, εἰ μή τις πολιορχοίη προςχαϑήμιενος, ὥςπερ ὃ 
ἐμὸς πατὴρ τοῦτο ἐποίησεν. ἐχ τούτου δὴ ὃ Κι θος λέ-14 
γει τάδε. “4λλ᾽ εἶ μι. ἔφη, ἐμὲ “πέμψαι ἱππέας με 

προςϑεὶς ὑπόσοι δοκοῦσι μέτριοι εἶναι, οἶμαι ἂν σὺν 
τοῖς ϑεοῖς ποιῆσαι αὐτὸν καὶ τὸ στράτευμα πέμιμαι καὶ 
ἀποδοῦναι τὸν δασμὸν σοι" ἔτι δὲ ἐλπίζω χαὶ φίλ ον αὐ- 
τὸν μᾶλλον ἡμῖν γενήσεσϑαι ἢ νῦν ἐστι. καὶ ὃ Κιαξά- 15 
θης εἰπε, Καὶ ἐγώ, ἔφη, ἐλπίζω ἐκείνους ἐλϑεῖν πρὸς 
σὲ μᾶλλον ἢ πρὸς ἐμέ: ἀκοΐίω γὰρ ὅτι καὶ συνϑηρευ- 
τάς τινάς τῶν παίδων σοι γενέσϑαι αὐτοῦ" ὥςτε ἰσως 
ἄν χαὶ πάλιν ἔλϑοιεν πρός σε" ὑποχειρίων δὲ γενομέ- 
γων αὐτῶν πάντ᾽ ἂν πραχϑείη ἢ ἡμεῖς βουλόμεϑα. 
Οὐκοῦν σοι δοχεῖ, ἔφη ὃ κό οος, ΡῈ μρ υδδευ εἰναι τὸ λε- 
ληϑέναι ἡμᾶς ταῦτα βουλεύοντας:; ἤϊᾶλλον γὰρ ἂν οὖν, 
ἔφη. ὃ Κυαξάρης, καὶ ἔλϑοι τις αὐτῶν εἰς χεῖρας, χαὶ εἴ 
μη δοιιῶτο ἐπ᾿ αὐτούς, ἀπαρασχεύαστοι ἂν λαμβάνοιν- 

. ἄκουε τοίνυν, ἔφη ὃ Κῖρος, ἄν τί σοι δόξω λέγειν.16 
ἐγὼ πολλόκις δὴ σὺν πᾶσι τοῖς μετ᾽ ἐιιοῦ τεϑήρακα 
ἀμφὶ τὰ ὅρια τῆς τε σῆς χώρας χαὶ τῆς τῶν “Ἱρμενίων, 
χαὶ ἱππέας ὁέ τινας ἤδη προςλαβὼν τῶν ἐνθένδε ἑταΐ- 
θων ἀφικόμην. Τὰ μὲν τοίνυν διίοια ποιῶν, ἔφη ὃ Κυ- 
αξάρης, ὁ οὐχ ἂν ὑποπτεύοιο" εἰ δὲ πολὺ πλείων ̓ ἢ δύναμις 
φαίνοιτο ἧς ἔχων εἴωϑας ϑηρᾶν, τοῦτο ἤδη ὕποπτον ἂν 
γένοιτο. γΖ2λλ᾽ ἔστιν, ἔφη ὃ Κῦρος, καὶ πρόφασιν χατα-1 
σχευάσαι καὶ ἐνθάδε οὐχ ἄπιστον, χαὶ ἄν τις ἐχεῖσε ἔξ- 
αγγείλῃ δὴ ὡς ἐγὼ βουλοίμην μεγάλην ϑήραν ποιῆσαι" 
καὶ ἱππέας, ἔζη, αἰτοίην ἄν σὲ ἐκ τοῦ φανεροῦ. Κάλλι- 
στα λέγεις, ἔφη ὁ Κυ ἀξάρης " ἐγὼ δέ σοι οὐχ ἐθελήσω 
διδόναι πλὴν μετρίους τινάς, (ὡὡς βουλόμενος πρὸς τὰ 
φρούρια ἐλϑεῖν τὰ πρὺς τῇ Συρίᾳ. καὶ γὰρ τῷ ὄντι 
βούλομαι, ἔφη, ἐλϑὼν χαταάσχευ άσαι αὐτὰ ὡς ἐχυς ρώτα-- 
τα. ὑπύτε δὲ σὺ προεληλυϑοίης σὺν ἢ ἔχοις δυνάμει καὶ 
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ϑηρῴης καὶ δὴ δύο ἡμέρας, πέμψαιμι ἄν σοι ἱκανοὺς 
ἱππέας χαὶ πεζοὺς τῶν παρ᾽ ἐμοὶ ἡϑροισμένων, οὕς σὺ 

λαβὼν εὐθὺς ἀνίοις, καὶ αὐτὸς δὲ ἔχων τὴν ἄλλην δύ- 
γάμιν πειριή μὴν μὴ πρόσω ὑμῶν εἶναι, ἵνα, εἴπου χαι- 
ρὺς εἴη, ἐπιᾳ ανείην. 

1. Οὕτω δὴ ὃ μὲν Κυαξάρης εὐθὺς πρὸς τὰ φρούρια 
ἤϑροιζεν ἱππέας τε χαὶ πεξ ζούς, χαὶ ἁμάξας δὲ σίτου προ- 
ἔπειισιε τὴν ἐπὶ τὰ φρούρια ὁδόν. ὃ δὲ Κῦρος ἐϑύετο ἐπὶ 
τῇ πορείᾳ, καὶ ἅμα, πέμπων ἐπὶ τὸν Κυαξάρην 1 ἤτει τῶν 
νεωτέρων ἱππέων. ὃ δὲ πάνυ πολλῶν βουλομένων ἕπε- 
σϑαι οὐ πολλοὺς ἔδωχεν αὐτῷ. προεληλυϑύτος δ᾽ γδη 
τοῦ Κυαξάρου σὺν δυνάμει χαὶ πεζῇ καὶ ἱππιχῇ τὴν πρὸς 
τὰ φρούρια γίγνεται τῷ Κύρῳ τὰ ἱερὰ, ἐπὶ τὸν ᾿4ρμιέ- 
γον ἰέναι χαλά" καὶ οὕτως ἐξάγει δὴ ὡς εἰς ϑήραν παρε- 

1ϑσκευασμένος. πορευομένῳ δὲ αὐτῷ εὐθὺς ἐν τῷ πρώτῳ 
χωρίῳ ὑπανίσταται λα αγώς" ἀετὸς δ᾽ ἐπιπτάμενος αἴσιος, 
κατιδὼν τὸν λαγῶ φεύγοντα, ἐπιφερόμενος ἔπαισέ τε 
αὐτὸν χαὶ συναρπάσας ἐξῆρε, κἀπενεγχεὸν ἐπὶ λόφον 
τινὰ οὐ πρόσω ἐχρῆτο τῇ ἄγρᾳ ὅ,τι ἤϑελεν. ἰδὼν οὖν 
ὃ Κῦρος τὸ σημιεῖον ἦσϑη τε καὶ προςεχύνησε “Ζία βα- 
σιλέα; χαὶ εἶπε πρὸς τοὺς παρόντας. Ἢ μὲν ϑήρα χα-- 

20λὴ ἔσται, ὦ ἄνδρες, ἢν ὃ ϑεὸς ϑελήσῃ. ὡς δὲ πρὸς τοῖς 
δοίοις ἐγένετο, εὐϑὺς ὥςπερ εἰώϑει ἐϑήρα" καὶ τὸ μὲν 
πλῆϑος τῶν πεζῶν χαὶ τῶν ἱππέων ὥγμευον αὐτῷ, ὡς 
ἐπιόντες τὰ ϑηρία ἐξανισταῖεν" οἱ δὲ ἄριστοι καὶ πε- 
ζοὶ χαὶ ἱππεῖς διέστασαν καὶ τὰ ἀνιστάμενα ὑπεδέχοντο 
χαὶ ἐδίωχον" χαὶ ἦρουν πολλοὺς χαὶ σῦς καὶ ἐλάφους. 
χαὶ δορχάδας καὶ ὄνους ἀγρίους " πολλοὶ γὰρ ἐν τού--. 

2Ίτοις τοῖς τόποις ὄνοι χαὶ νῦν ἔτι γίγνονται. ἐπεὶ δ᾽ ἔλη- 
ξε τῆς ϑύήρας, προςμίξας «πρὸς τὰ ὅρια τῶν “Ἵρμενίων 
ἐδειπνοποιὴ σατο" καὶ 17 ὑστεραίᾳ αὖϑις ἐϑήρα προςελ-- 
ϑὼν πρὸς τὰ ὄοη ὧν (ὠρέγετο. ἐπεὶ δ᾽ αὖ ἔληξεν, ἐδει- 
πγοποιεῖτο. τὸ δὲ παρὰ Κυαξάρου στράτευμα ὡς ἤσϑετο 
προςιόν, ὑποπέμινμας ποὺς αὐτοὺς εἶπεν ἀπέχοντας αὖ- 
τοῦ δεισιν Ὁποιεῖσϑαι ὡς δύο παρασάγγας, καὶ τοῦτο προΐ- 
δὼν ὡς συμβαλεῖται πρὺς τὸ λανϑάνειν" ἐπεὶ δὲ δει- 
πνήσαιεν, εἶπε τιῦ ἄρχοντι αὐτῶν παρεῖναι πρὸς αὐτόν. 
μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον τοὺς ταξιάρχους ἐκάλει" ἐπεὶ δὲ 
παρῆσαν, ἔλεξεν ὧδε. 
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“Ανδρες φίλοι. ὃ “Τρμένιος πρόσϑεν μὲν χαὶ σὺ μα-22 
χος ἦν χαὶ ὑπήκοος Κυαξ ἄρῃ" νῦν δ᾽ ὡς 7 σϑετο τοὺς 
πολεμίους ἐπιόντας . χαταφρονεῖ χαὶ οὔτε τὸ στράτευμα 
πέμπει ἡιῖν οὔτε τὸν δασιιὸν ἀποδίδωσι" νῦν οὖν τοῦ- 
τον δεῖ ϑηρᾶσαι, ἂν δυνόμεϑα. ὧδ᾽ οἷν μοι, ἔφη. δο- 
χεῖ ποιεῖν. σὺ μέν, ὦ Χρυσάντα, ἐπειδὰν ἀποχοιεηϑῆς 
ὅσον μέτριον. λαβὼν τοὺς ἡμίσεις Περσῶν τῶν σὺν ἢ- 
εῖν ἰϑιε τὴν ὀρεινὴν χαὶ κατάλαβε τὰ ὄρη εἰς ἅ φασιν 
αὐτὸν ὅταν τι φοβηϑῇ. καταφεύγειν " ἡγεμόνας δέ σοι 
ἐγὼ δώσω. “φασὶ μιὲν οὖν καὶ δασέα τὰ ὑρὴ ταῦτα εἰ-2 0 
γαι, ὥςτ᾽ ἐλπὶς ὑμᾶς μὴ ὀφϑῆναι" ὅμως δὲ εἰ προ- 

πέμποις πρὸ τοῦ στρατεύματος [τοῦ σεαυτοῦ! εὐξώνους 
ἀνόρας λῃσταῖς ἐοικότας χαὶ τὸ πλῆϑος χαὶ τὰς στο- 
λάς, ἐδ τοι. ἂν σοι, εἴ τινι ἐντυγχάνοιεν. τῶν ᾿ἰρθωμων 
τοὺς μιὲν ἂν συλλ ἀμιβάγνοντες αὐτῶν χωλίοιεν τῶν ἔξαγ- 
γελιῶν, οὺς δὲ μὴ δύναιντο λαμβάνειν, ἀποσοβοῦντες 
ἂν ἐμποδὼν γίγνοιντο τοῦ μὴ δοᾶν αὐτοὺς τὸ ὅλον 
στράτευμά σου, ἀλλ᾽ ὡς περὶ χλ πίὴν βουλεύεσθαι. χαὶ2ά 
σὺ μέν, ἕξη, ὡς Δὰ ποίει " ἐγὼ δὲ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ τοὺς 
ἡ μίσεις μὲν τῶν πεζῶν ἔχων, πάντας δὲ τοὺς ἱππέας, 
πορεύσομιαι διὰ τοῦ πεδίου εὐθὺς 1 πρὴὺς τὰ βασίλεια. χαὶ 
ἣν μὲν ἀνθϑιστῆται, δῆλον ὅτι μάχεσϑαι δεήσει" ἣν δ᾽ 
ὑποχωρῇ τοῦ πεδίου, δῆλον ὅτι μεταϑεῖν δεήσει" ἢν δ᾽ 
εἰς τὰ ὄρη φείύ) Π; ὠταῦϑα δή, ἔφη, σὸν ἔργον μηδένα 
ἀφιέναι τῶν πρὸς σὲ ἀφιχνουμένων. γόμιζε ὦ ὥςπερ ἐν 25 
ϑήραᾳ ἡμᾶς μὲν τοὺς ἐπιζητοῦ: γτάς ἔσεσϑαι. σὲ δὲ τὸν 
ἐπὶ ταῖς ἄρχυσι. μέμνησο οὖν ἐχεῖνο ὅτι φϑάνειν δεῖ 
πεφραγμένους τοὺς πύρους “πρὶν κινεῖσϑαι τὴν ϑήροαν. 
χαὶ λεληϑέναι δὲ δεῖ τοὺς ἐπὶ τοῖς στόμασιν, εἰ μέλλου- 
σι μὴ ἀποτρέψειν τὰ προςφερόμενα. μὴ μέντοι, ἔφη, « ὦ 326 
Χρυσάντα, οὕτως αὖ ποίει ὥςπερ ἐνίοτε διὰ τὴν ᾳφιλο- 
ϑηρίαν" πολλάχις γὰρ ὅλην τὴν νύχτα ἄϊπνος πραγμια- 

29, δεῖ ϑηρᾶσαι, ἂν δὺυ »ώμεϑα} Μο] οτος ΠΠνὶ τοὶ οπνΐβοο δεῖ 
νεῖ ἰπ δὴ ποιίαῖο οἷο: ϑηρᾶσαι, ἂν δυνώμεθα, ἤλθομεν. Οὐδ 
σοτγροίουι σογγροῖΐο τἰάδτιν, Ροβέσιδην ᾿δεῖ το] οχοϊϊοςοΐ τοὶ 

ν δή εϑϑεῖ οουτιρίι. 429, εἰς ὠνους] Ουνν Εἰ εὶ Ρ] ογο5 
τοὺς εὐζώνους ΡταΡοαΝ δου δηνάιιο Ὡονν 1. ομνῖββο εὐζώ- 

»ους, ἀπὶρ ἄνδρας δὐάλῃι ἑαυτοῦ νοὶ σεαυτοῦ, φουϊθοη νιν νἱ- 
ἀρῖιν τοῦ σεαυτοῦ εὐζώγους ὅν ὅδρας. 
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τεύῃ " ἀλλὰ νῦν ἐᾶσαι χρὴ τοὺς ἄνδρας τὸ μέτριον ἀπο- 
»γχόνβη πόρνης ὡς ὧν δύνωνται ὑπνομαχεῖν.. μηδέ γε, ὅτι 

οὐχ 1, γεμόνας ἔχων ἀνϑοώπους πλανῦ ἀνὰ τὰ ὄρη, ἀλλ 
ὅτι" ἂν τὼ ϑηϑία ὑφηγῆται, ταύτῃ μετί,ϑεῖς, μήτι καὶ 
γὴν οὕτω τὰ δύςβατα πορεύου, ἀλλὰ κἕλει ἔ σοι "τοὺς 

Ὶ 

ἡγεμόνας, ἐὰν μὴ πολὺ δ αφηλξ ἤ ὁδὸς ῆ; τὴν ῥάστην 
«ς ᾿' ἢ 

“8ηγεῖσϑαι. στρατιᾷ γὰρ ἢ θάστη ταχίστη. μηδέ γε σύ, 
Ἂς 

ὅτι δύνασαι τρέχειν ἀνὰ τά ὄρη, μήτε δούμῳ ἡγήσῃ, 
ἀλλ᾽ ὡς ἂν δύνηταί σοι ὃ στρατὸς ἕπεσϑαι, τιῦ μέσῳ 

φϑτῆς σπουδῆς ἡγοῦ. ἀγ αϑὸν δὲ χαὶ τῶν δυνατωτάτων 
χαὶ προϑύμων ὑπομένοντάς τινάς ἐνίοτε παραχελεύε-- 

, δ. ΕΝ «ἢ , ᾿ , ἣν κ ᾽ 
σϑαι" ἐπειδὰν δὲ παρέλϑηῃ τὸ χέρας, παροξυντιχὸν εἰς 

) ς- ’ ᾿ . 

τὸ σπεύδειν πάντας παρὰ τοὺς βαδίζοντας τρέχοντας 
ς - 

ορᾶσϑαι. 

8. Χρυ σάντας μὲν δὴ ταῦτα ἀχούσας καὶ ἐπιγαυρω- 
ϑεὶς τῇ ἐντολῇ τοῦ Κύρου, λαβὼν τοὺς ἡγεμόνας, ἀτπεελ-- 
ϑὼν χαὶ παραγγαείλ ας ἃ ἔδει τοῖς ἅμα αὐτῷ μέλλουσι 
πορεΐεσϑαι, ἀνεπαΐετο. ἐπειδὴ δὲ ἀπεκοιμιήϑησαν ὅσον 

31 ἐδόχει μέτριον εἶναι, ἐπορεύετο ἐπὶ τὰ δρη. Κῦρος δέ, 
ἐπειδὴ ἡμέρα ἐγένετο, ἄ ἄγγελον μὲν προέπεμπε πρὺς τὸν 
“Ἱρμένιον, προειπιὴν αὐτῷ λέγειν ὧδε. Κῦρος, (ὦ “Ἵομέ- 
γιε, χελεύει οὕτω) ποιεῖν σέ ὕπιως (ὡς τάχιστα ἔχων οἴσεις 
χαὶ τὸν δασμὺν καὶ τὸ στράτευμα. ἣν δ᾽ ἐρωτᾷ ὅπου 
εἰμεί, λέγε τὰλ ηϑῆ ὅτι ἐπὶ τοῖς ὁρίοις. ἣν δ᾽ ἐρωτᾷ εἶ 
καὶ αὐτὸς ἔρχομαι; λέγε χἀνταῦϑα τἀλΉ 9 ὅτι οὐχ οἷ- 
σϑα. ἐὰν δ᾽ ὁπόσοι ἐσμὲν πυνϑάνηται, συμπέμπειν τινὰ 

31. ὅπως ὡς τάχιστα ἔχων οἴσεις χαὶ τὸν δασμὸν καὶ τὸ 
στράτευμα} Ἠδπο βουρίττιν ΟΠ 56 ηϑιι Ῥυϑϑίονι πη ῖὶοῦ πῃθίϊοσ- 
4116 ςοάϊοιιην Ρᾶνβ. ἢιιοτιια πα αν ἰλπ τι ἰηΐοῦ οἴσεις, οἴσης, οἵἴ-- 
σοις. Εδπάδπην Ζομ νὰ 8 τρία τα ῖε δὶς. γνουθὶς ὁ δὲ Κῦρος πέμψας 
πρὺς τὸν ᾿Τρμένιον ἐχέλευεν ὡς τάχιστα οἴσειν χαὶ τὸν δασμὸν 
χαὶ τὸ στούτευμα. Ὀαείουιττη βῖνδ οἴσεις 5ἶνε Θ0ῃ ἔιιϑἃ Βδς σαπὶ 
Ὑ ΘΠ ἀονάτ ΠΝ βου ρίθγα ἀπίης βουθαίῖις ἀποίσεις, πο-- 
σ ρσρηκῖα τη Γργίτ νι βἰσιιοῖεταρ. Οἰιαμ, οἰδὶ ΟΠ ἀλμνπαπηδ. ΟΝ 
τα δ θυθεπι ει [1168 ΡΆΗ5 γροῖβ Βαβιταχστιαν 6556 ἀπίης 16- 

τἶϊου δαί δἷο πὸ ἀχίῃ ϑδου!αῖιν, Οἰοοιπν ἀρὶδ οοδδογοῖ 
Αὐδῖ 46. ἰΙοοο 410 Ογ γῖι5. δὶΐ Ἰπίθυγοσαιῖίο: : 4φαῖρρθ χάρι ρΡτο- 
Ρἴπάλθαι διἠδεθα πιμν οταίϊο. ἀεπιοπρίχατοῖ. Ογυΐ διΐεπα Ῥο- 
σἰι!δία δ]. οἵηπΐα ργαρδίαϊ Αὐτηθηΐις [{{]{Φ 1, οχίσ. 
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κέλευε χαὶ μαϑεῖν. τὸν μὲν δὴ ἄγγελον ἐπιστείλας ταῦ- 32 
τα ἔπεμψε, νομίζων φιλικώτερον οὕτως εἶναι ἢ, μὴ προ- 
εἰπόντα πορεύεσϑαι. αὐτὸς δὲ συνταξάμενος ἢ ἄριστον 
χαὶ πρὸς τὸ ἀνύτειν τὴν ὑδὸν χαὶ πρὸς τὸ μιάχεσϑαι, 

γ, - ’ -Ψ : “ . Κ 

εἰτι δέοι. ἐπορεύετο. προεῖπε δὲ τοῖς στρατιώταις μηδένα 
ἀδιχεῖν, χαὶ εἴ τις ᾿Μριιενίων τῳ ἐντυγχάνγοι, ϑαῤῥεῖν 
τε παραγγέλλειν χαὶ ἀγορὰν τὸν ϑέλοντα ἀ) εἰν ὕπου 
ἂν ὦσιν, εἴτε σιτία εἶτε ποτὰ τυγχάνοι πωλεῖν βουλό- 
μενος. 



ι 

3 

ὶ 

ΟΑΡΌΨΕΟΣ: 

Αὐπιθηΐϊαθ ὑθχ Οἵμπὶ διιῖδ οαρίτιν, εἰ ἐπ Ἰοὐϊ ἀτιὰ ἄδην ἔουπγᾶ 
ἀεοἴδηβιιβ ἃ ΨΠῸ ἴῃ δάθπν οοπαάϊιοπίθιι5 δοςιιῖϑ γϑοιρίτιν. Βερὶϑ 
Αὐπιθηϊοσισ δὲ Εἰ οἷτις Ραταΐιπι ΟΡ θαι. 

ὋὉ μὲν δὴ Κῦρος ἐν. τούτοις ἦν" ὃ δὲ “Ἵρμένιος ὡς 
ἤκουσε τοῦ ἀγγέλου τὰ παρὰ τοῦ Κύρου, ἐξεπλάγη, ὩΝ 
γοήσας ὅτι ἀδικοίη καὶ τὸν δασμὸν λιπὼν χαὶ τὸ στρά- 
τευμα οὐ πέμπων, χαὶ τὸ μιέγιστον, ἐφοβεῖτο, ὅτι ὀφϑή- 
σεσϑαι ἔμελλε τὰ βασίλεια οἰχοδομεῖν ἀρχόμενος ὡς ἂν 
ἱχανὰ ἀπομάχεσϑαι εἴη. διὰ ταῦτα δὴ πόντα ὑχνῶν. ἅ- 
μα “μὲν διέπεμιπεν ἀϑροίς Ων τὴν αὑτοῦ δύναμιν, ἅμα 
δ᾽ ἔπεμιπεν εἰς τὰ ὅρη. τὸν γείώτερον υἱὸν Σάβαριν καὶ 
τὰς γυναῖχας, τήν τε ἑαυτοῦ χαὶ τὴν τοῦ υἱοῦ, καὶ τὰς 
ϑυγατέρας" χαὶ χύσμον δὲ χαὶ χατασχευὴν τὴν πλεί- 
στου ἀξίαν συναπέπεμιπε προποιιποὺς δοὺς αὐτοῖς. αὐτὸς 
δὲ ἅμα μιὲν κατασχεψομένους ἔπεμιπε τί πράττοι Κῦ- 
θος, ἅμα δὲ συνέταττε τοὺς παραγιγνομένους τῶν “40- 
μενίων" χαὶ ταχὺ παρὴ σαν ἄλλοι λέγοντες ὃτι χαὶ δὴ 
αὐτὸς ὡμοῦ. ἐνταῦϑα ϑὴ οὐχέτι ἔτλη εἰς χεῖρας ἐλ ϑεῖν, 
ἀλλ᾽ ὑπεχώρει.. ὡς δὲ τοῦτο εἶδον αὐτὸν. ποιήσαντα οἵ 
“Πρμιένιοι, διεδίδρασκον ἤδη ἕχαστος ἐπὶ τὰ ἑαυτοῦ βου- 
λόμενοι τὰ ὄντα ἐκποδὼν ποιεῖσθαι. ὃ δὲ Κῦρος ὡς 

ἑώρα διαϑεόντων καὶ ἐλαυνόντων τὸ πεδίον μεστόν, ὑπο- 
πέμπων ἔ" ἐγεν ὅτε οὐδενὶ πόλεμος εἴη τῶν μενόντων " 
εἰ δέ τινὰ φεύγοντα λήψοιτο, προηγόρευεν ὗτι (ὡς πολε- 
μίῳ Ζϑήσοιτο. οὕτω δὴ οἱ μὲν "πολλοὶ κατέμεν 07, ἦσαν 
δὲ οἱ ὑπεχώρουν σὺν τῷ βασιλεῖ. ἐπεὶ δὲ οἱ σὺν ταῖς 
γυναιξὶ προϊόντες ἐνέπεσον εἷς τοὺς ἐν τῷ ρει, εὐθὲς 

1. τὸν δασμὸν λιπών] 85. 34. ἔλιπε τὴν φορὰν σοπιαι 
ΘοΒιοίάθχσιιβθ. 9. πόλεμος! ΑμΔΡ. 11. 1. 29, ἀπιοῦσι πόλεμος. 
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κραυγήν τε ἐποίουν καὶ φεύγοντες ἡλίσχοντο πολλοί γε 
αὐτῶν. τέλος δὲ χαὶ ὃ παῖς καὶ αἱ γυναῖκες χαὶ αἱ ϑυ- 
γατέρες ἑάλωσαν, χαὶ τὰ χρήματα ὅσα σὲν αὐτοῖς ἀγό- 
μένα ἔτυχεν. ὃ δὲ βασιλεὺς αὐτῶν ὡς ἤσϑετο τὰ γιγνό- 

᾿ς μιενά, ἀπορῶν ποῖ τράποιτο ἐπὶ λόφον τινὰ καταφεί; Ἔἰ. 
ὃ δ᾽ αὖ Κῖρος ταῦτα ἰδὼν περέΐσταται τὸν λόφον τῷ 
παρόντι στρατεύματι; καὶ πρὸς “Χρυσάνταν πέμιμας ἐχέ- 

λεῦε ,Φυλαχὴν τοῦ ρους καταλιπόντα ἥκειν. τὸ ιιὲν δὴ 
στράτευμα ἡϑροίξετο τῷ Κύρῳ" ὃ δὲ πέμψας πρὸς τὸν 
“ἽἹρμένιον χήουχα ἤρετο ὧδε. ̓ Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ ᾿ρμέ- 

, γ1ξ, πότερα, βούλει αὐτοῦ μένων τῷ λιμῷ χαὶ τῷ δένει 
μάχεσϑαι ἢ εἰς τὸ ἰσύπεδον χαταβὰς ἡμῖν διαμιάχε- 

’ 

᾿ 

! ὅ οςς σϑαι; ἀπεχρίνατο ὃ “Τοιιένιος ὅτι οὐδετέροις βούλοιτο 
| 

᾿ 

) 

ων 

μάχεσϑαι. χάλὲν ὃ Κῦρος πέιμινας ἠρώτα Τί οὖν κά- θ 

ϑησαι αὐτόϑι χαὶ οὐ καταβαίνεις ; “Ἵπορῶν, ἔφη, ὅ,τι 
χρὴ ποιεῖν. .4λλ: οὐδέν, ἔφη ὃ Κῦρος, ἀπορεῖν σε δεῖ" 
ἔξεστι “γάρ σοι ἐπὶ δίχην καταβαίνειν. Τίς δ᾽, ἔφη, 
ἔσται ὃ διχάζων; “1ἢλον ὅτε ᾧ ὃ ϑεὸς ἔδωχε χαὶ ἄνευ 
δίχης χοῆσ ἴσϑαί σοι ὅτι βούλ οἰτο. ἐνταῦϑα δὴ ὃ ᾿Τομέ- 
γιὸς γιγν ὥώσχων τὴν ἀνάγκην καταβαίνει" καὶ ὃ Κῦρος 
λαβὼν εἰς τὸ μέσον. χἀχεῖνον χαὶ τὰ ἄλλα πάντα ἐστρα- 
τοπεδεύσατο. ὁμοῦ ἔχων πᾶσαν ἤδη τὴν δύναμιν. 

Ἔν τούτῳ δὲ τῷ χούνω ὃ πρεσβύτερος "παῖς τοῦ 
ο ““οιιενίου Τιζοάνης ἐξ ἀποὸδγιιίας τινὸς προςΐει, ὃς καὶ 

σύνϑηρός ποτε ἐγένετο τῷ Κύρῳ" καὶ ὡς ἤχουσε τὰ 
γεγενημένα, εὐθὺς πορεύεται ὥςπερ εἶχε πρὺς τὸν Κῦ- 
θον. ὡς δὲ εἰδε πατέρα τε καὶ μητέρα καὶ ἀδελφοὺς 
καὶ τὴν ἑαυτοῦ γυναῖχα αἰχιιαλώτους γέγεν ἡμένους, ἐδά- 

᾿ς χρῦσεν ὥςπερ εἰχύς. ὁ δὲ Κι ρος Ἰδὼν αὐτὸν ἄλλο μὲν 8 
οὐδὲν ἐφελοφοονήσατο αὐτῷ, εἶπε ὁ ὅτε Εἰς καιρὸν 

Ι ἥκεις, ἔφη, ὕπως τῆς δίχης ἀχούσῃς παρὼν τῆς ἀμφὶ 
᾿ς τοῦ πατρός. καὶ εὐθὲς συνεχάλει τοὺς ἡγεμόνας τούς 
᾿ς πετῶν Περσῶν χαὶ τοὺς τῶν Πϊήδων" προςεχάλει δὲ 
τ χαὶ εἴ τις “ομεν ίων τῶν ἐντίιιων παρῆν" χαὶ τὰς γυ- 
᾿ς ψαῖχας ἐν ταῖς ἁρμαμάξ Ξαὶς παρούσας οὐχ ἀπήλασεν, 
ς ἀλλ᾽ εἴα ἀχούειν. ὅπότε δὲ καλῶς εἶχεν, ἤρχετο τοῦ 9 
| λόγου, Ὦ Ἡρμιένιε, ἔφη, πρῶτον μέν σοι σύμ )ουλεύω 

ἐν τῇ δίχῃ τάλ ηϑὴ λέγειν, Ὁ σοι ἕν γε ἀπῇ τὸ εὐμι-- 
σητότατον" τὸ γὰρ ψευδόμενον φαίνεσϑαι εὖ ἰσϑι ὅτε 

2 

"ἐ 
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καὶ τοῦ συγγνώμης τιγὸς τυγχάνειν ἐμποδὼν μάλιστα 
ἀνϑρώποις γίγνε ἑται" ἔπειτα δέ, ἔφη ; συνίσασι μέν σοι 
καὶ οἱ παῖδες καὶ αἱ γυγαῖχες αὗται πάντα ὕσα ἔπραξας, 
αἱ ᾿Τρμενίων οἱ παρόντες" 1ν δὲ αἰσϑάνωνταί σε ἄλλα 
Ε οὐ γενόμενα λέγον τα, γομιοῦσί σὲ χαὶ αὐτὸν χαταδιχά- 
ζειν σαυτοῦ πάντα τὰ ἔσχατα παϑεῖν, ἣν ἐγὼ τάληϑῆ 
πύϑωμιι. 141λλ᾽ ἐρώτα, ἕφη, ὦ Κῦρε, ὅτι ᾿βούλει, ὡς 
τάἀλ ηϑῆ ἐροῦντος " τούτου ἕγεχα χαὶ γενέσϑω ὅ,τι βού- 

1θλεται. “1ἤε δή μοι; ἕφη.: ἐπολέμησάς ποτὲ “Γστυάγει 
ι 

τῷ τῆς ἐμῆς μητρὸς πατοὶ : καὶ τοῖς ἄλλοις ΠΠήδοις; 
Ἔγωγ᾽, ἔφη. Κρατηϑεὶς δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ συν ὡμολόγησας 
δασμὸν οἴσειν χαὶ συστρατεύσεσϑαι ὅπου ἐπαγγέλλοι καὶ 
ἐρύματα μὴ ἕξειν ; Ἣν ταῦτα. Νῦν οὖν δὴ τί οὔτε 
τὸν δασμὸν ἀπῆγες οὔτε τὸ στράτευμα ἕπειμιπες, ἐτείχι-- 
ζές τε τὰ ἐρύματα; ᾿Ελευϑερίας ἐπεϑύμουν" καλὸν γάρ 
μοι ἐδόχει εἶναι καὶ: αὐτὸς ἐλεέϑερον εἰναι καὶ παισὶν 

11 ἐλευϑεοίαν χαταλι πεῖν. Καὶ γάρ ἐστιν, ἔφη ὃ Κῦρος, 
χαλὸν μάχεσϑαι, ὃ ὅπως μή ποτέ τις δοῦλ ος μέλλοι γενή- 
σεσϑαι" ἢν δὲ δὴ πολέμῳ κρατηϑεὶς ἢ καὶ ἄλλον τινὰ 
τρύπον ΠΑβας ΔῈ ἐπιχειρῶν τις φαίνηται τοὺς δεσπό- 
τὰς ἀποστερεῖν ἑαυτοῦ, τοῦτον σὺ πρῶτος πότερον ὡς 
ἀγαϑὸν ἄνδρα χαὶ καλὰ πράττοντα τιμᾷς ἢ ὡς ἀδι- 
χοῦντα, ἢν λάβης, χολάζεις; Κολάς ζω, ἔφη" οὐ γὰρ ἐᾷς 

1Ζ2σὺ ψεύδεσθαι. «1ἔγε δὴ σαφῶς, ἔφη ὃ Κῦρος, καϑ' ἐν 
ἕχαστον᾽ ἣν ἄρχων τις τύχη σοι καὶ ἁμάρτῃ, πότερον 
ἐᾷς ἄρχειν ἢ ἄλλον καϑίστης ἀντ᾽ αὐτοῦ; “ἄλλον χκα- 
ϑίστη μι. Τί δέ, ἢν χρήματα πολλὰ ἔχῃ», ἐᾷς πλουτεῖν 
ἢ πένητα ποιεῖς ; ““φαιροῦμαι, ἔφη; ἃ ἂν ἔχων τυγχάνῃ. 
ἪΝ δὲ χαὶ πρὸς πολεμίους γιγνώσχῃς αὐτὸν ἀφιστάμε- 
γον, τί ποιεῖς; Καταχαίνω, ἔφη" τί γὰρ δεῖ ̓ ἐλεγχϑέντα 

13ὅτι ψεύδομαι ᾿ἀποϑανεῖν μᾶλλον ἢ τἀληθῆ λέγοντα; ἔγ- 
ϑα δὴ ὃ μὲν παῖς αὐτοῦ, ὡς ἤκουσε ταῦτα, περιεσπά- 
σατο τὰν τιάραν χαὶ τοὺς πέπλους κατεῤῥήξατο, αἱ δὲ 

13. πέπλους} ΝοιΑΒ} 5. τῖβιιβ οδὶ Ροϊϊιοὶ Ὑ11. 50. τιϑρὰ5 σοοᾶ- 
ΒεΪ ἐ6 στοϑὶρ τ νης {1 Ῥ νον αἴσχιιο ΠΟ ΘΡῚ Ρ] ιν }15. (16 τιμἶτι8 
Βοιηῖβ δη] οἶτι 5 σιι τὴς οϑοὶ ἴὰ οΥὐαϊ 6 Ρ᾽Οϑ58. Ν 8} Ροεῖδε ερὶ οἱ 

οἵ Ατιεϊοὶ ΒΆΘΡῖτ5 τὰ Ἰοφιαι διὲς, δΟδηοίουνις τσ ϑυθα χεὶ τοὺς 
πέπλους χατεῤδηξάντο Ροβϑὶ ἐδούπτοντο ΡΟϑβιιθγαῖ, ἰμαιιοίιι5 1ο-- 
οἷβ Βιυιΐιια ΠΡεὶ 3. θ7. ἜΕ Υ. 1. 8. 
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γυναῖχες ἀναβοήσασαι ἐδρύπτοντο, ὡς οἰχομένου τοῦ 
πατρὸς καὶ ἀπολωλότων πάντων σφῶν ἤδη. χαὶ ὃ Κιυ- 
ρὸς σιωπῆσαι κελεύσας εἶπεν, Εἶεν" τὰ μιὲν δὴ σὰ ὁξ- 
καια ταῦτα, ὦ ρμένιε. ἡμῖν δὲ τί συμβουλείεις ἐκ 
τούτων ποιεῖν; ὃ μὲν δὴ δδρῥέῥνεάς ἃ ἀπορῶν ἐσιώπα πό- 

“ς Ζεὀῥρα συμιβουλεύοι. τῷ Κύς ο(ω καταχαΐίνειν ἑαυτὸν Τὶ τά- 
γαντία διδάσκοι ὧν αὐτὸς ἕξη ποιεῖν. ὃ δὲ παῖς αὐτοῦ {4 
Τιγράνης ἐπήρετο τὸν Κῦρον. Εἰπέ κοι, ἔφη, (ὦ Κῦρε, 
ἐπεὶ ὃ πατὴρ ἀποροῦντι ἔοικεν, ἦ συμβουλεύσω περὶ 
αὐτοῦ ἃ ; οἴομαί σοι βέλτιστα εἶναι; χαὶ ὃ Κῦοος. ἦσθϑη- 
μένος, ὅτε συνεϑήρα αὑτῷ ὃ σι ῥάνης; σοφιστήν τιν 
αὐτῷ συνόντα καὶ ϑαυμαῖ “ὄμενον κὺ τοῦ Τιγράνου, 

πάνυ ἐπεθύμει αὐτοῦ ἀκοῦσαι ὅ, τι ποτὲ ἐροίη " καὶ προ- 
ϑύμως ἐχέλευσε λέ; ιν ὅ.τι γγν (σχοι. 

Ἐγὼ τοίνυν, ἔφη ὃ Τί, ράνης, εἰ μὲν ἄγ ασαι τοῦ πα-ῖ5 
τοὺς ἢ ὅσα “βεβούλευται ἢ ὅσα πέπραχε, πάνυ σοι συμε-- 
βουλεύω τοῦτον μιμεῖσθαι" εἶ μέντοι σοι δοχεῖ πάντα 
ἡμαρτηκέναι, συ εβουλεύω σοι τοῦτον μὴ, μιεμεῖσϑαι. Οὐκ- 
οὖν. ἔφη ὁ Κτ θος, τὰ δίχαια ποιῶν ἥἤχιστ᾽ ἰπν" τὸν ἀπ 

ο΄ μαρτάνοντα μιμοίμην. Ἔστιν, ἔφη, ταῦτα. Κολαστέον 
ἄρ᾽ ἄν εἴη κατά γε τὸν σὸν λύγον τὸν πατέρα, εἴπερ 

Ἑ τὸν ἀδικοῦντα δίκαιον κολάζειν. Πότερα δ᾽ ἡγ7, ὦ Κε- 
ρε, ἄμεινον. εἶναι σὺν τῷ σῷ ἀγαϑῷ τὰς τιμωρίας ποι- 

β εἴσϑαι ἦ σὺν τῇ σῇ ζημία ; ̓ Ἐμαυτόγ, ἔφη. οὔτε") 7. ἂν 
τιμωροίμην. “Ἵλλὰ ὐγ Ὁ λ ἔφη ὃ Τιγράνης, μεγάλα γ᾽18 

ἂν ζημιοῖο, εἰ τοὺς σεαυτοῦ καταχαίνοις ὑπύτε σοι πλεί- 

στου ἄξιοι εἶεν. χεχτῆσϑαι. Πῶς δ᾽ ἄν, ἔφη ὁ Κῖρος, 
β τότε πλείστου ἄξιοι γίγνοιντο ἄνϑυωποι ὑπόύτε ἀδιχοῦν- 

ΤΥ ΥΎΥ οοσξωρο““0-Φ«ῸΦφῤφν“ υ 

τες ἁλίσκοιντο. : Εἰ τύτε, οἶμαι, σώφρον ες γίγνοιντο. δο- 
β χεῖ γάρ μοι, ὦ Κῦρε, οὕτως ἔχειν, ἄγευ μὲν σωφροσύ- 

γης οὐδ᾽ ἄλλης ἀρετῆς οὐδὲν ὄφελος εἶναι" τί γὰρ ἄν, 
β ἔφη, χρήσαιτ᾽ ἄν τις ἰσχυροῦ Ἶ ἀνδοείω μὴ σώφθονι, 

β τί δ᾽ ἱππιχῷ, τί δὲ πλουσίω, τί δὲ δυνάστῃ ἐν πόλει; 
σὺν δὲ σωφροσύνῃ χαὶ «ᾳἴλος πᾶς χρήσιμος μαὶ᾿ 9. 
ράπων πᾶς ἀγαϑύός. Τοῖτο οὖν, ἕφη λέ;εις ὡς χαὶ ὁ 17 

σὸς πατὴρ ἐν τῆδε τῇ με ἡμέρᾳ ΣῈ ἄφρονος σ σονξρίων 

γεγένηται; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Πάϑημα ἄρα τῆς ψυ- 
χῆς σὺ λέγεις εἶναι τὴν σωφροσύνην, ὥςπερ λύπην, οὐ 

' μάϑημα" οὐ γὰρ ἂν '7 που, εἶγεὲ «φρόνιμον δεῖ γενέσϑαι 
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τὸν μέλλοντα σώφρονα ἔσεσϑαι, παραχρῆμα ἐξ ἀφρο- 
1ϑγος σώφρων. ἄν τις γένοιτο. 1 δ᾽, ἔφη, ὠ Κῦρε, οὔπω 

ἤσϑου καὶ ἕγα πωδοι δι᾿ ἀφοοσίνην μὲν ἐπιχειροῦντα 
χθείττογι ἑαυτοῦ μάχεσϑαι, ἐπειδὰν δὲ ἥττη ϑῇ εὐϑὺς 
πεεπαυμένον τῆς πρὸς τοῦτον ἀφροσύνῃς:; πόλιν δ᾽ ἔφη, 
οὔπω ἑώραχας ἀντιταττομένην πρὸς πόλιν ἑτέραν ἥτις 
ἐπειδὰν ἡττηϑ, παραχρῆμα ταύτῃ ἀντὶ τοῦ μάχεσϑαι 

19γιείϑεσϑαι ἐθέλει; Ποίαν δ᾽ ; ἔφη ὃ Κῦρος, χαὶ σὺ τοῦ 
πατρὸς ἧτταν λέγων οὕτως ἰσχυρίςῃ σεσιυφ οονίσϑαι αὖ- 
τόν; Ἣν νὴ ΥΤΑ ἔφη; σύνοιδεν ἑαυτῷ ἐλευϑερίας μὲν 
ἡϑθο σίρ δώ δ᾽ (ὡς οὐδεπιύποτε γενόμεν ος, ἃ δὲ 
φήϑη χοῆναι λαϑεῖν ἢ φϑάσαι ἢ ἀποβιάσασϑαι, οὐδὲν 
τούτων ἱχανὸὺς γενόμενος διαπράξασϑαι. σὲ δὲ οἶδεν, 
ἐπεὶ ἐβουλήϑης ἐ ἐξαπατῆσαι αὐτόν, οὕτως ἐξαπατήσαντα 
ὥςπερ ὧν τις τυφλοὺς καὶ κωφοὺς χαὶ μηδ᾽ δτιοῦν 
φρονοῦντας ἐξαπατή σέιεν.. ἃ δὲ φήϑης λαϑεῖν χρῆναι, 
οὕτω σὲ οἶδε λαϑόντα ὡςτε ἃ ἐνόμιζεν ἑαυτῷ ἰσχυρὰ 
χωρία ἀποχεῖσϑαι ταῦτα σὺ εἱοχτὰς αὐτῷ ἔλαϑες προχα- 
τασχευάσας" τάχει δὲ τοσοῦτον πεοιεγένου αὐτοῦ ὥςτε 
πρόσωϑεν ἔφϑασας ἐλϑὼν σὺν πολλῷ στόλῳ πρὶν τοῦ- 

Φ0τον τὴν παρ᾽ ἑαυτῷ δύναμιν ἀϑροίσασϑαι. Ἔπειτα δο- 
κεῖ σοι, ἕφη ὃ Κῦρος, καὶ ἤ τοιαύτη ἧττα σωφρονίζειν 
ἱχανὴ εἶν αι ἀνθοώπους τὸ γνῶναι ἄλλους ἑαυτῶν βελ- 

τίονας ὄντας; Πολὺ γε {ιἄλλον, ἔφη ὃ Τιγράνης, ἢ ὃ- 
ταν μάχῃ τις ἡττηϑῇ. ὃ μὲν γὰρ ἰσχίι χρατὴ ϑεὶς ἔστιν 
ὅτε ὠήϑη σωμασχήσας ἀναμαχεῖσϑται" χαὶ πόλεις γε 

7 ’, 

ἁλοῦσαι συμμάχους ποοςλαβοῦσαι οἴονται ἀναμαχέσα- 
σϑαι ἄν" οὺς δ᾽ ἂν βελτίους τινὲς ἑαυτῶν ἡγήσωνται, 
τούτοις πολλάκις καὶ ἄνευ ἀνόγκης ἐϑέλουσι πείϑεσϑαι. 

21 ύ, ἔφη, ἔοικας οὐχ οἴεσθαι τοὺς ὑβριστὰς γιγνώσχειν 
τοὺς ἑαυτῶν σωφρονεστέρους, οὐδὲ τοὺς χλέπτας τοὺς 
μὴ κλέπτοντας, οὐδὲ τοὺς ψευδομιέν οὺς τοὺς ἀληϑῆ λέ. 
γοντας, οὐδὲ τοὺς ἀδικοῦντας τοὺς τὰ δίκαια ποιοῦν- 
τὰς" οὐχ οἶσϑα, ἔφη, ὅτι χαὶ γὺν ὃ σὺς πατὴρ ἐνψεύ- 

σατο καὶ οὐχ ἑξημπέδου τὰς ποὺς ἡμᾶς συ χω εἰ- 
δὼς ὅτι ἡμεῖς οὐδ᾽ οτιοῦν ὧν ̓ Ἰστυάγης συνέϑετο πα- 

22ραβαίν ὁμεν; .4λλ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ ταῦτα λέγω ὡς τὸ γυῦναι 
μόνον τοὺς βελτίονας σωφρον! ἕξειν" ἄν εὺ τοῦ ΓΕΡῸ, δ,δό-- 
γάι ὑπὸ τῶν βελτιόνων, ὥςπερ ὁ ἐιεὺς πατὴρ νῦν δίδω- 
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σιν. “4λλ᾽ : ἔφη ὃ Κῦρος ς; δ᾽ γε σὸς πατὴρ πέπονθε μὲν 
οὐδ΄ ὁτιοῦν πω χαχόν" φοβεῖταί γε μέντοι εὖ οἶδ᾽ ὅτι 
μὴ πάντα τὰ ἔσχατα πάϑῃ. Οἴει οὖν τι, ἔφη ὃ Τιγρά-23 
γης;. μᾶλλον καταδουλοῦσϑαι ἀνθρώπους τοῦ ἰσχυροῦ 
φύβου; οὐκ οἶσϑ᾽ ὅτι οἱ μὲν τῷ ἰσχυροτάτῳ χολάσμιατε 
γομιζομιένῳ σιδήρῳ παιόμενοι διίως ἐϑέλουσι καὶ πάλιν 
μάχεσϑαι τοῖς αὐτοῖς; οἃς δ᾽ ἂν σφόδρα φοβηϑῶσιν ἄν- 
ϑρωποι, τούτοις οὐδὲ παράκυ ϑουμιένοις ἔτε ἀντιβλέπειν 
δύνανται; “Πἔγεις σύ, ἔφη, ὡς ὃ φόβος τοῦ ἔογῳ καχοῦ- 
σϑαι μᾶλλον κολάζει τοὺς ἀνϑοώπους. Καὶ σύ γὲ, 24 
ἔφη, οἶσθα ὅτι ἀληϑῆ λέγω" ἐπίστασαι γὰρ ὅτι οἱ μὲν 
φοβούμενοι μὴ φύγωσι πατρίδα χαὶ οἱ μέλλοντες μά- 
χέσϑαι δεδιότες μὴ ἡττηϑῶσιν ἀϑύμως διάγουσι, χαὶ 
οἱ πλέοντες μὴ γαναγί σιυσι, καὶ οἱ δουλείαν καὶ δεσμὸν 
φοβούμενοι, οὗτοι μὲν οὔτε σίτου οὔϑ᾽ ὕπνου δύνανται 
λαγχάνειν διὰ τὸν φόβον" οἱ δὲ ἤδη μὲν φυ) άδες, ἤδη 
δ᾽ ἡττημένοι, ἤδη δὲ δουλείοντες, ἔστιν ὅτε δύνανται 
καὶ μᾶλλον τῶν εὐδαιμόνων ἐσϑίειν τε καὶ καϑεύδειν. 
ἔτι δὲ φανερώτερον καὶ ἐν τοῖςδε οἷον φόρημα ὃ φό-2ϑ 
βος" ἕγιοι γὰρ φοβούμενοι μὴ ληφϑέντες ἀποϑάνωσι 
ὑπὸ τοῦ φόβου προαποϑνήσκουσιν ; οἱ μεὲν βιπτοῦν- 
τὲς ἑαυτούς, οἱ. δὲ ἀπαγχόμενοι, οἱ δὲ ἀποσφαττόμενοι" 
οὕτω πάντων τῶν δεινῶν ὃ ὃ φόβος μάλιστα καταπλήττει 
τὰς ψυχάς. τὸν δ᾽ ἐμὸν πατέρα, ὃ ἕφη, γῆν πῶς δοκεῖς 
διαχεῖσϑαι τὴν Ψυχήν, ὃς οὐ μόνον περὶ ἑαυτοῦ, 
ἀλλὰ χαὶ περὶ ἐμοῦ καὶ περὶ γυναιχὺς καὶ περὶ πάντων 
τῶν τέκνων δουλείας φοβεῖται; . χαὶ ὃ “Κῦρος εἶπεν, ᾿Πλλὰξδ 
νῦν μὲν ἔμοιγε οὐδὲν ἄπιστον τοῦτον οὕτω διακεῖ- 
σϑαι; δοκεῖ μέντοι μοι τοῦ αὐτοῦ ἀνδρὸς εἶναι εὐτυ- 
χοῦντα ἐξυβροίσαι καὶ πταίσαντα ταχὺ πτῆξαι καὶ 
ἀνεϑέντα γε πάλιν αὖ μέγα φ ρονγῆσαι χαὶ πάλ ιν αὖ πρά- 
γμαάτα παρασχεῖν. ᾿Δλλὰ ναὶ κὰ “τ ᾿ ἔφη, ὦ Κῦρε," 
ἔχει μὲν προφάσεις τὰ ἠμκιέτερα ἁμαρτήματα (ὥςτε ἀπι- 
στεῖν ἡμῖν" ἕξεστι δέ σοι καὶ φρούρια ἐντειχίςειν χαὶ 

τὰ ἐχυρὰ κατέχειν καὶ ἄλλο ὅτι ἂν “βούλῃ πιστὸν λαμ- 
βάνειν. καὶ μέντοι, ἔφη, ἡμᾶς μιὲν ἕξεις οὐδέν τι τού- 
τοις μέγα λυπουμέγους " μεμνησόμεϑα γὰρ ὅτι ἡμεῖς 
αὐτῶν αἰτιοί ἐσμεν" εἰ δέ τινι τῶν ἀναμαρτήτων πα- 
ραδοὺς τὴν ἀρχὴν ἀπιστῶν αὐτοῖς φανεῖ, ὅρα μὴ ἅμα 

. 
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τε ευ ποιήσῃς καὶ ἅμα οὐ φίλον νομίσωσί σε" εἶ δ᾽ αὖ 
φυλαττόμενος τὸ ἀπεχϑάνεσϑαι μὴ ἐπιϑήσεις αὐτοῖς 
ζυγὰ τοῦ μὴ ὑβρίσαι, ὅρα μὴ ἐκείνους αὖ δεήσῃ σε σω- 

2δᾳρονίζειν ἔτι μαλλ ον ἢ ἡμᾶς γῦν ἐδέησεν. ᾿πλλὰ γαὶ μὰ 
τοὺς ϑεούς, ἕφη,; τοιούτοις μιὲν ἔγωγε ὑπηρέταις οὃς 
εἰδείην ἀνάγκῃ ὑπηρετοῦντας ἀηδῶς ἄν μοι δοχῶ χρῆ- 
σϑαι" οὺς δὲ γιγνώσχειν. δοχοίην ᾧ ὅτι εὐνοίᾳ χαὶ φιλίᾳ 
τῇ ἐμῇ τὸ δέον συλλαμβάνοιεν, τούτους ἄν μοι δοκῶ 
χαὶ ἁμαρτάνοντας ῥᾷον φέρειν ἢ τοὺς μισοῦντας μέν, 
ἔχπλεω δὲ πάντα ἀνάγκῃ διαπονουμένους. χαὶ ὃ ΤΕ 
γράγης εἶπε πρὸς ταῦτα, (ιλίαν δὲ παρὰ τίνων λά- 
βοις ἄν ποτε τοσαύτην ὅσην σοι παρ᾽ ἡμῶν ἔξ ξεστι χτή- 
σασϑαι νῦν; Παρ ἐκείνων οἶμαι, ἔφη, παρὰ τῶν μη- 
δέποτε πολεμίων. γεγενημένων, εἰ ἐθέλοιμι εὐεργετεῖν 

2ϑαὐτοὺς ὥςπερ σὺ νῦν μὲ κελεύεις εὐεργετεῖν ὑμᾶς. 
χαὶ δύναιο ἄν, ἔφη, ὦ Κῦρε, ἐν τῷ παρόντι »ῦν εὺ- 
θεῖν ὅτῳ ἂν χαρίσαιο ὅσαπερ τῷ ἐμῷ πατρί; αὐτίχα, 
ἔφη, ἢν τινα ἐᾷς ζῆν τῶν σε εἰηδὲν ἠδικηκότων, τίνῳ 
σοι »Ὁμῷ χάριν οἴει αὐτὸν εἴσεσθαι; τί δ᾽, ἣν αὐτοῦ 
τέχνα χαὶ γυν αἴχα μὴ ἀφαιρῇ , τίς σευτοὐχου ἔθχα {1- 
λήσει μᾶλλον ἢ ὁ νομίζων προς κει» αὑτῷ ἀφαιρεθῆναι; ; 
τὴν δ᾽ χ“ριιενίων βασιλείαν εἰ μὴ ἕξει οἶσϑά τινα, ἔφη; 
γῦν λυπούμενον «μᾶλλον ἢ ἡμᾶς; οὐχοῦν καὶ τοῦτο, 
ἔφη; δῆλον ὅτι ὃ μάλιστα λυπούμενος εἰ μὴ βασιλεὺς 
εἴη, οὗτος χαὶ λαβὼν τὴν ἀρχὴν μεγίστην. ἄν σοι χάριν 

ϑ0εἰδεέη. εἰ δέ τί σοι, ἔφη, μέλει χαὶ τοῦ ὡς ἥκιστα τε-- 
ταραγμένα τάδε καταλιπεῖν ὅταν ἀπίῃς, σχύπει. ἔφη, 
πότερον ἂν οἴει ἠρεμεστέρως ἔχειν τὰ ἐνθάδε χαινῆς 
ἀρχομένης ἀρχῆς ἢ τῆς εἰωϑυίας καταμενούσης᾽ εἰ δ 
τί σοι μέλει. καὶ τοῦ ὡς πλ είστην στρατιὰν ἐξάγειν. τίν᾽ 
ἂν οἴει ιιᾶλλον ἐξετάσαι ταύτην ὀρϑῶς τοῦ πολλάχις 
αὑτῇ κεχρημένου ; . εἰ δὲ χαὶ χρημάτων δεήσει. τίνα ἂν 
ταῦτα νομίζεις χρεῖττον ἐκπορίσαι τοῦ καὶ εἰδότος χαὶ 
ἔχοντος πάντα τὰ ὄντα; ὦ ᾽γαϑέ, ἔφη, Κῦ ρε; φύλαξαι 
μὴ ἡμᾶς ἀποβαλὼν σαυτὸν ζημιώσης πλείω ἢ ὃ πατὴρ 
ἠδυνήϑη σε βλάψαι. ὃ μὲν τοιαῦτα ἔλεγεν. 

31..,.ὁ δὲ Κῦρος ἀχούων ὑπερήδετο, ὅτι ἐνόμιζε περαί- 
γεσϑαι πάντα αὐτῷ ὑσαπερ υ ᾿πέσχετο τί Κυαξάρῃ ποά- 
ξεῖν" ἐμέμνητο γὰρ εἰπὼν ὅτι καὶ φίλον οἴοιτο μᾶλλον 
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ἢ πρόσϑεν ποιήσειν. χαὶ ἐχ τούτου ὁὴ τὸν ᾿4ριιξι ιον 
ἐρωτᾷ. Ἢν δὲ δὴ ταῦτα πείϑωμαι ὑμεῖν, λέγε μοι σύ, 
ἔφη. (ὦ “Ἵρμένιε, πόσην μιὲν στρατιάν μοι σι μπέμψεις. 
πόσα δὲ χρήματα ψιῤιβα εἴ εἰς τὸν πόλεμον; “πρὸς ταῦ ὕτ 32 
δὴ λέγει ὃ ᾿Ἰρμένιος, Οὐδὲν ἔχω, (ὦ Κῦρε, ἕφη, ἁπλ)οί- 
στέρον εἰπεῖν οὐδὲ δικαιότερον ἢ δεῖξαι μὲν ἐμὲ πᾶσαν 
τὴν οὖσαν. δύναμιν, σὲ δὲ ἰδόντα ὅσην μὲν ἄν σοι δοχῇ 
στρατιὰν ἄγειν, τὴν δὲ καταλιπεῖν τῆς χώρας φυλ αχήγ. 
ὡς δ᾽ αὕτως περὶ χρημάτων δηλῶσαι μὲν ἐμὲ δίκαιόν 
σοι πάντα τὰ ὄντα, σὲ δὲ τούτων αὐτὸν γνόντα ὕπόσα 
ἂν βούλῃ φέρεσϑαι καὶ ὑπόσα ἂν βούλῃ καταλιπεῖν. καὶ 8 
ὃ Κῦρος εἶπεν, Ἴϑι δὴ λέξον μοι πύση σοι δύναμις 
χϑάι λέξον δὲ χαὶ πόσα χρήματα. ἐνταῦϑα δὴ λέγει ὃ 
Ἡρμένιος, Ἱππεῖς μὲν τοίνυν εἰσὶν “Το μενίων εἰς ὀχτα- 
κιςχιλίους, πεςοὶ δὲ εἰς τέτταρας μα "οιάδας" χρήματα 
δ᾽ ἔφη. σὲν τοῖς ϑησατυροῖς οἷς ὃ πατὴρ κατέλιπεν 
ἔστιν εἰς ἀργέριον λογισϑέντα τάλαντα πλείω τιῶν τοις-- 

χιλίων. καὶ ὃ Κῦρος οὐχ ἐμέλλησεν, ἀλλ᾽ εἶπε, Τῆς34 
μὲν τοίνυν στρατιᾶς, ἐπεί σοι, ἔξρη, οἱ ὅμοροι Χαλδαῖοι 
πολεμοῦσι, τοὺς ἡμίσεις μοι σύμπεμιπε" τιν δὲ χοηιιά- 
των, ἀντὶ μὲν τῶν πεντήχοντα ταλάντων (ὧν ἔφερες δα- 
σμὸν διπλάσια Κυαξάρῃ ἀπόδος, ὅτι ἔλ ἱπὲς τὴν φοράν" 
ἐμοὶ δ᾽. ἕφη, ἄλλα ἑκατὸν δάνεισον "- ἐγὼ δέ ἀρακνδδω 
σχνοῦμαι, ἣν ὃ ϑεὸς εὖ διδῷ, ἀνϑ' ὧν ἄν ἑμοὶ δανεί- 
σης ἢ ἄλλα πλείονος ἄξια εὐεργετήσειν ἢ τὰ χρήματα 
ἀπαριϑμήσειν, ἣν δύνωμαι" ἢν δὲ μὴ δύνωμαι, ἀδύνατος 
εἰὲν ἂν φαινοίμην, οἶμαι, πίω δ᾽ οὐχ ἂν δικαίως κοι- 
νοίμην. χαὶ ὃ “Ἵρμένιος, Πρὸς τῶν ϑειῶν, ἔφη ὦ ΚΣ 
θεὲ, μὴ οὕτω λέγε, εἰ δὲ μή. οὐ ϑαρῥοῦῖντά μὲ ξεις 
ἀλλὰ νόμιζε, ἔφη, ἃ ἂν καταλίπῃς μηδὲν ἧττον σὰ εἶνκι 
ὧν ἂν ἔχων ἀπίῃς. Εἶεν, ἔφη ὃ Κῦρος" ὥςτε δὲ τὴν 
γυναῖχα ἀπολαβεῖν, πόσα ἄν μοι χρήματα δοίης ; Ὁπόσα 
ἂν δυναίμην, ἔφη. Τί δέ, ὡςτε τοὺς παῖδας ψν τού- 
των, ἔζη; ὑπύσα ἂν δυνσίιην. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Κῦρος. 
ταῦτα μὲν ἤδη διπλάσια τιν ὄντων. σὺ δέ, ἔσῷ Ἰ ΠΣ 
Τιγράνη, λέξον μοι πόσου ἄν πρίαιο ὡς τε τὴν γυναῖχα 
ἀπολαβεῖν. ὃ δὲ ἐτύγχανε γεύγαμιος ὧν καὶ ὑπερφιλῶν 
τὴν γυναῖκα. ᾿Εγὼ μέν, ἔφη, ὦ Κῦρε, χὰν τῆς ψυχῆς 

νὰ 

πριαίμην ὥςτε μήποτε λατρεῦσωι ταύτην. Σὺ μὲν τοί-ὃ 

ν “ ΟῚ) 
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γῈν, ἔφη, ἀπάγου τὴν σήν" οὐδὲ γὰρ εἰλῆφϑαι ἔγωγε 
αἰχμάλωτον ταύτη " γομίζω σοῦ ΑΝ μηπώποτε φυγόντος 

ἡμᾶς. χαὶ σὺ δέ, ὦ ᾿Τρμένιε, ἀπάγου τὴν γυναῖκα καὶ 
τοὺς παῖδας μηδὲν αὐτῶν καταϑείς, ἵγά εἰδῶσιν ὅτι 
ἐλεύϑεροι πούς σε ἀπέρχονται. καὶ νῦν μέν. ἔφη ; δει-- 
πγεῖτε παρ ἡμῖν" δειπνήσαντες δὲ ἀπελαύνετε ὅποι ὑμῖν 
ϑυμός. οὕτω δὴ κατέμειν αν. 

8 “Διασκηνούντων δὲ μετὰ τὸ δεῖπνον ἐπήρετο ὁ Κῦ- 
ρος, Εἰπέ μοι, ἔφη ; ὦ Τιγράνη; ποῦ δὴ ἐχεῖνός ἐστιν 
ὃ ἀνὴρ ὃς συνεθήρα ἡμῖν χαὶ σύ μοι μάλα ἐδόκεις ϑαυ- 
μιάξε ιν αὐτόν. Οὐλ γάρ, ἔφη, ἀπέχτεινεν αὐτὸν οὑτοσὶ ὃ 
ἐμὸ ιὸς πατήρ;  Ἅ{ ΐ λαβὼν ἀδικοῦντα ; ““Τιαφϑείρειν αὐτὸν 
ἔρη μέ. καίτοι γ ; ἔφη; ὦ Κῦρε, οὕτω χαλὸς κἀγαϑὸς 
ἐχεῖγος ἦν (ὡς καὶ ὅτε ἀποϑυήσχειν ἔμελλε προςκαλέσας 
με εἰπε, Π]ήτι σύ, ὦ Τη γράνη, ἔφη, ὅτι ἀποχτείγει μὲ, 
χαλ ἐπανϑῆς τῷ πατρί" οὐ γὰρ χαχονοίᾳ τινὶ τοῦτο ποιεῖ, 
ἀλλ ἀγνοίᾳ" ὁπόσα δὲ ἀγνοίᾳ ἄνϑρωποι ἐξαμαρτάνουσι, 

ϑϑπάντα ἀκούσια ταῦτ᾽ ἐγὼ γομίζω.. ὃ μὲν δὴ Κῦρος ἐπὶ 
τούτοις ρειρς (βεῦ .τοῦ ἀνδρός. ὃ δὲ ᾿“ριιένιος ἔλεξεν 
οὕτως" “2. Κῦρε, οὐδ᾽ οἱ ταῖς ἑαυτῶν γυναιξὶ λαμβά- 
γνοντὲς συνόντας ἀλλ οτρίους ἄνδρας οὐ τοῦτο αἰτιώμενοι 
αὐτοὺς χατακτείγουσιν ὡς ἄφρον ἑστέρας ποιοῦντας τὰς 
γυνοῖχας, ἀλλὰ νομίζοντες ἀφαιρεῖσϑαι αὐτοὺς τὴν πρὸς 

ἑαυτοὺς φιλίαν, διὰ τοῦτο (ὡς πολ ἐμέοις αὐτοῖς χθῶν-- 

ται. καὶ ἐγὼ ἐχείνω, ἔφη ; ἐφϑόνουν, ὅτι μοι ἐδόχει τὸν 
ἐμὸν υἱὸν τοῦτον ποιεῖν αὐτὸν μᾶλλον ϑαυμάξειν 1 Ἶ ἐμέ. 

40καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, λλὰ ναὶ μὼ τοὺς ϑεούς, ἕ{η,. (ὦ “10- 
μιἕν ἐξ, ἀνϑρώπινά. μοι δοχὲ εἴς ἁμαρτεῖν" χαὶ σύ, ὠ Τιγράνη, 
συγγίγνωσχε τῷ πατρί. τότε μὲν δὴ τοιαῦτα διαλεχϑ ἔν-- 
τὲς χαὶ φιλοφρονηϑέντες (ὥςπερ εἰχὸς ἐκ συναλλαγῆς, 
ἀναβάντες ἐπὶ τὰς ἁρμαμάξας σὺν ταῖς γυναιξὶν ἀπύ- 
λαυγνον εὐφραινόμενοι. 

41- ᾿Επεὶ ὁ᾽ ἦλϑον οἴχαδε, ἔλεγον τοῦ Κύρου ὃ μέν τις 

5. 

38, διασχηνούντων μετὰ τὸ δεῖπνο» Ἠϊϑίου. σ». ΕΥ̓͂. 8. 18, 
ὁ Θίβρων ἐτύγχανεν ἐξ ἀρίστου“ διασχηνῶν, μετὰ Θερσάνδρου 
τοῦ αὐλητοῦ. ινοατια ἸΙοοο ἀϊοϊτιη: 4 1ϊ5 μυὶ οορμαὶΐ οχ ἰἀρου-- 
μδοι!ο αἰἸρσιοϑϑὶ ϑιυῖ, τιὶ συσχημεῖν ταΐνα 2. 25. ἐδ 115 φαΐ 606- 
γυ αἰτινΣ σου πδυται. ϑοιπιθηθι (6. Βορἱβίὰ πατταϊομθι ϑοοτα- 
τεἰ5. σατιββὰ, πμχὴξ ἈΚ ΟΒΟΡΟΙ. 
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τὴν σοφίαν, δ δὲ τὴν καρτερίαν, ὃ δὲ τὴν πρᾳότητα, 
ὃ. δέ τις καὶ τὸ κάλλος καὶ τὸ μέγεϑος. ἔνϑα δὴ ὃ Τι- 
γράνης ἐπήρετο τὴν γυναῖχα, Ἦ καὶ σοί, ἔφη ,, ὦ “4ρ- 
μενία, χαλὸς ἀῤνωνς ὃ Κῦρος εἶναι; ““λλὰ μὰ “0, ἔφη, 
οὐχ ἐκεῖνον ἐθειύμην. ᾿Ἵλλὰ τίνα μήν ; ἔφη ὃ “Τιγράνης. 
Τὸν. εἰπόντα γὴ 4΄ία ὡς τῆς αὑτοῦ ψυχῆς ἂν πρίαιτο 
ὥςτε μή ἐξ δουλεύειν. τότε μὲν δὴ ὥςπερ εἰχὸς ἐκ τοι- 
οὕτων ἀνεπαύοντο σὺν ἀλλήλοις. 
1 δ᾽ ὑστεραίᾳ δ ̓ Ἵριμιένιος Κύρῳ μὲν καὶ τῇ στρα-42 

τιᾷ ἁπάσῃ ξένια ἔπεμπε, προεῖπε δὲ τοῖς ἑἕαυτοῖ, οὗς 
δεήσοι στρατεύεσϑαι, εἰς τρίτην ἡμέραν παρεῖναι" τὰ δὲ 
χρήματα ὧν εἶπεν ὃ Κῦρος διπλάσια ἀπηρίϑμησεν.. δ᾽ 
δὲ Κῦρος διπλάσια ἀπηρίϑμησεν. ὃ δὲ Κῦρος ὅσα εἶπε 
λαβὼν ταλ) λα ἀπέπειεψεν " ἤρετο δὲ πότερος ἔσται ὃ 
τὸ στράτευμα ἄγων, ὃ παῖς ἢ αὐτός. εἰπέτην δὲ ἅμα 
ὃ μὲν πατὴρ οὕτως, Ὁπότερον ἂν σὺ κελεύῃς. ὃ δὲ παῖς 
οὕτως , Ἐγὼ μὲν οὐχ ἀπολείψομαί σου, ὦ Κῦρε, οὐδ᾽ 
ἂν σκευοφόρον με δέῃ σοι σεναχολουϑεῖν. χαὶ ὃ Κῦρος 45 
ἐπιγελάσας εἰπε; Καὶ. ἐπὶ πύσῳ ἄν, ἔφη, ἐθέλοις τὴν 
γυναῖχά σου ἀχοῦσαι ὅτε σχευοφορεῖς ; “Δλλ οὐδέν, ἔφη, 
ἀκούειν δεῖ σει αὐτὴν “ἄξω γάρ, ὥςτε δρᾶν ἐξέσται αὐ- 
τῇ ὅτι ἂν ἐγὼ πράττω. Ὥρᾳ ἄν, ἔφη, συσχευάϊζεσϑαε 
ὑμῖν εἴη. Νόμιζε δέ; ἔφη; συνεσχευασμένους παρέσεσϑαι 
ὅ,τε ἂν ὃ πατὴρ δῷ. τότε μὲν δὴ ξενισϑέντες οἱ στρα- 
τιῶται ἐχοιμή ἔϑῃσαν. 

σΑ Ρ ὙΠ, 

ΟΒαϊάδθος ρδυϊίου ὀρρυεϑϑοβ ὕγσιιβ βἱβδὶ δὲ Αυπιθηὶβ βοοῖοβ 
δὐϊσμ σις, οἱ αἰτίϑιιθ γοϊοπεῖθιιθ πιοπῖοβ οοσοιτραΐοα. ἰρβα ἰεποὶ: 
4108 πυτιῖγο ἐπκεταϊ. Το σαῖοβ δα [πάοσαμ, γ 96 πὶ ἐν ΡΘοιιΩΣᾶ 

ἦμ 6 ΠῚ βιυτγἔτι5. νιτῖττο εἶν᾽ ἀαπἄα τὶ ἐξ. 

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἀναλαβὼν ὁ Κῦρος τὸν Τιγράνην 
καὶ τῶν Ἧν δων ἱππέων τοὺς χρατίστους χαὶ τῶν ἕαυ- 

τοῦ φίλων ὁπόσους χαιρὸς ἐδόχει ε ξένε, περιελαύνων τὴν 
χώραν χατεϑεᾶτο, σχοπῶν ποῦ τειχίσειε φρούριον. καὶ 
ἐπ᾽ ἄχρον τι ἐλϑιὼὸν ἐπηρώτω τὸν “ ̓ γοάνην ποῖα εἴη τῶν 
ὀρέων ὑπόϑεν οἱ Χωλδαῖοι καταϑέοντες ληΐζονται. καὶ 
ὃ Τιγράνης ἐδείχνυεν. ὁ δὲ πάλιν ἤρετο, Νῦν δὲ ταῦτα 
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τὰ ὄρη ἔρημά ἐστιν; Οὐ μὰ 40. ἔφη, ἀλλ᾽ ἀεὶ σκοποὶ 
εἰσὶν ἐχείν ων οἱ σημαίνουσι τοῖς ἄλλοις ὅ,τι ἂν δρῶσι. 
Τὶ οὖν, ἔφη. ποιοῦσιν, ν ἐπὴν αἰσϑωνενὶς Βοηϑοῦσιν, 
ἔφη ̓ ἐπὶ τὰ ἄχρα. ὡς ἂν ἕχαστος δύνηται. ταῦτα μὲν 
δὴ ὃ Κῦρος ἠκηχόει" σχοπῶν δὲ κατενόει πολλὴν τῆς 
χώρας τοῖς “Ἵρμενίοις ἔρημον χαὶ ἀργὸν οὖσαν διὰ τὸν 
πόλεμον. χαὶ τότε μὲν. ἀπῆλθον ἐπὶ τὸ στρατύπεδον καὶ 
δειπνήσαντες ἐκοιμήϑησαν. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ αὐτός τε δ᾽ 
Τιγράνης παρὴν συνεσχευασμένος χαὶ ἱππεῖς εἰς τοὺς 
τετρακιςχιλίους συνελέγοντο αὐτῷ χαὶ τοξόται εἰς τοὺς 
μυρίους χαὶ πελτασταὶ ἄλλοι τοσοῦτοι. ὃ δὲ Κῦρος ἐν 

ᾧ συνελέγοντο, ἐθύετο" ἐπεὶ δὲ καλὰ τὰ ἱερὰ ἣν αὐτῷ, 
συνεχάλεσε τούς τὲ τῶν Περσῶν ἢ ἡγεμόνας καὶ τοὺς τῶν 
ἤήδων. ἐπεὶ δὲ δμιοῦ ἦσαν, ἔλεξε τοιάδε. 

᾿νδρες φίλοι, ἔστε μιν τὰ ὄρη ταῦτα ἃ δρῶμεν 
Χαλδαίων. εἰ δὲ ταῦτα χαταλάβοιμεν καὶ ἐπ ἄκρου 
γένοιτο ἡμέτερον φρούριον, σωφρονεῖν ἀνάγχη ἂν εἴη 
πρὺς ἡμᾶς ἀμφοτέροις, τοῖς τε “Ἵρμενίοις χαὶ τοῖς Χαλ- 

δαίοις. τὰ μὲν οὖν ἱεοὰ χαλὰ ἡμῖν" ἀνϑρωπίνῃ δὲ προ- 
ϑυμιίᾳ εἰς τὸ πραχϑῆναι ταῦτα οὐδὲν οὕτω μέγα σύμ- 
μᾶχον ἂν γένοιτο ὡς τάχος. ἢν γὰρ φϑάσωμεν. πρὶν 
τοὺς πολεμίους συλλεγῆναι ἀναβάντες, ἢ παντάπασιν 
ἀμαχεὶ λάβοιμεν ἂν τὸ ἄχρον, ἢ ὀλίγοις τε καὶ ἀσϑε- 
»ἔσι χθησαίμεϑ' ἂν πολεμίοις. τῶν οὖν πόνων οὐδεὶς 
ῥάων οὐδ᾽ ἀκινδυνότερος, ἔφη, ἐστὶ τοῦ νῦν “χαρτερῆς 

γ 

σαι σπεύδοντας. ἴτε οὖν. ἐπὶ τὰ ὅπλα, καὶ ὑμεῖς μιέν, ὦ 
Πῆῆδοι, ἕν. ἀριστερᾷ ἡμῶν πορεύεσϑε, ὑμεῖς δέ, ὦ 
“Τρμένιοι, οἱ μὲν ἡμίσεις ἐν δεξιᾷ, οἱ δὲ γμίσεις ἕμπρο- 
σϑὲεν ἡμῶν ἡγεῖσϑε" ὑμεῖς δέ, ὦ ἱππεῖς, ὕπισϑεν. ἕπε-- 
σϑε παραχελευόμενοι καὶ ὠϑοῦντες ἄνω ἡμᾶς, ἣν δέ 
τις μαλακύνηται, μὴ ἐπιτρέἔπετε. ταῦτ εἰπὼν ὃ Κῦοος 
ἡγεῖτο ὀρϑίους ποιησάμιενος τοὺς λόχους. οἱ δὲ Χαλ- 
δαῖοι ὡς ἔγνωσαν. τὴν ὁριὴν ἄνω οὖσαν, εὐϑὺς ἐ ἐσήμαι- 
γόν τὲ τοῖς ἑαυτῶν καὶ συγνεβόων ἀλλήλους χαὶ ἡϑροί- 
ζοντο. ὃ δὲ Κῦρος παρηγγύα, ἭΊνδρες Πέρσαι, ἡμῖν 

1. ἐπὴν ἴονπιαπι σοηβθηβιι Ρτϑοβίδηϊ ΠΡῪΣ ορέϊπυ. Ἐὰ ἀιπθί- 
ταῖιν ΙΧ πομμτι  }15 δὴ πο 58 ἃ} Αἰοὶς ἀιδιι ἴδ. Τεσίτιν 
σαῖπν ΠῚ ἔπι ΠῈ ἃρπά ΑὐἹβίορῃ. Γι γϑιβῖν. νυν. 1175. ΠΡ υῖ5 ἜΜ] 

γατϊαπεῖθιι5. Ῥυδθθοπξ δαπάρῃν Ηἰβι. ιν. ἢ]. 1. 34. ἄπο ἀδ πιρῖβ. 
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σημαίνουσι σπεύδειν. ἣν γὰρ φϑάσωμεν ἄνω γενόμενοι, 
οὐδὲν τὰ τῶν πολεμίων ϑύνη ᾿ἤσεται. 

Εἴχον. δὲ οἱ Χαλδαῖοι γέῤῥα τε χαὶ παλτὰ δίο" καὶ 
πολεμιχώτατοι δὲ λέγονται οὗτοι τῶν περὶ ἐχείνην τὴν 
χώραν εἶναι" χαὶ μισϑοῦ στρατεύονται, ὁπόταν τις αὖ- 
τῶν δέηται, διὰ τὸ πολεμιχοί τε χαὶ πένητες εἶναι" καὶ 
γὰρ ἡ χώρα αὐτοῖς ὀρεινή τέ ἐστι χαὶ ὀλίγη ἢ τὰ χρή- 
ματα ἔχουσα. ὡς δὲ μᾶλλον ἐπλησία: ζοὸν οἵ ἀμφὶ τὸν 
Κῦρον τῶν ἄχρων, ὃ 1 ἰγράνης σὺν τῷ Κύρῳ πορευό- 
μένος εἶπεν, Ὦ Κῦρε, ἀρ' οἶσθ᾽. ἕφη, ὅτι αὐτοὺς ἡμᾶς 
αὐτίχα μάλα δεήσει μάχεσϑαι; ὡς οἵ γε ᾿ρμένιοι οὐ 
ἡ δέξωνται τοὺς πολεμίους. χαὶ ὃ Κῦρος εἰπὼν ὅτι 
εἰδείη τοῦτο εὐϑὺς παρηγγύησε τοῖς Πέρσαις παρασχευά- 
ζεσϑαι ὡς αὐτίχα δεῆσον διώκειν, ἐπειδὰν ὑπαγάγωσι 
τοὺς πολεμίους ὑποφεύγοντες οἱ ᾿“ρμιένιοι ΡῈ γγὺς 
ἡμῖν γενέσϑαι. οὕτω δὴ ἡγοῦντο μὲν οἱ ᾿Ἵφριένιοι" ἐᾷν 
δὲ “Χαλδαίων οἱ παρόντες, ὡς ἐπλησίαζον οἱ ““ρμέν ΩΣ 
ταχὺ ἀλ αλάξοντ τες ἔϑεον, ὥςπερ εἰώϑεσαν, εἰς αὖ τούς" οἱ 
δὲ “Ἵρμένιοι, ὥςπερ εἰώϑεσαν, οὐχ ἐδέχοντο. ὡς δὲ διώ-10 
χοντὲς οἱ Χαλδαῖοι εἶδον ἐναντίους μαχαιροφόύρους ἱειέ- 
γους ἄνω, οἱ μέν τινες αὐτοῖς πελάσαντες ταχὺ ἀπέϑνη- 
σχον, οἱ δ᾽ ἔφευγον, οἱ δέ τινὲς χαὶ ἑάλωσαν αὐτῶν. 
ταχὺ δὲ εἴχετο τὰ ἄχρα. ἐπεὶ δὲ τὰ ἄχρα εἶχον οἱ ἀμιφὶ 
τὸν Κῦρον, καϑεώρων τε τῶν “Χαλδαίων τὰς οἰκήσεις 
χαὶ ἠσϑάνοντο φεύγοντας αὐτοὺς ἐχ τῶν ἐγγὺς οἰχή-- 
σεων. ὃ δὲ Κῦρος. ὡς τιάντες οἱ στρατιῶται ὁμοῦ ἐγέι 
γοντο, ἀριστοποιεῖσϑαι παρ! ἤγγειλεν. ἐπεὶ δὲ ἠοιστήχε- 
σαν, καταμαϑὼν ἔγϑα αἱ σχοπαὶ ἦσαν τῶν Χαλδαίων 
ἐρυμνόν τε ὃν καὶ ἔνυδρον, εὐθὺς ἑτείχις ζε φρούριον" 
χαὶ τὸν Τιγράνην ἐχέλευσε πέμπειν ἐπὶ τὸν πατέρα χαὶ 
χελεύειν παραγενέσϑαι ἔχοντα ὑὁπύσοι εἶεν τέχτογές τε 

καὶ λήϑοδόμοι ἐπὶ μὲν δὴ τὸν ᾿Τοιιένιον ὥχετο ἄγγελος " 
ὁ δὲ Κῦρος τοῖς παροῦσιν ἑτείχιξεν. 

Ἔν δὲ τούτω προςάγουσι τῷ Κύοω τοὺς αἰχειαλώτους 15 
δεδεμένους, τοὺς δέ τιγας καὶ τετοιἕνους. (ὡς δὲ εἶδεν, 

εὐθὺς λύειν μὲν ἐχέλευσε τοὺς δεδεμένους ,. τοὺς δὲ τε- 

τρωιιένους ἰατροὺς χαλέσας ϑεραπείύειν ἐκέλευσεν " ἔπειτα 

10. Οιιοὰ 5Ξον ΠΡ εμαῖιν ἐεεεένους, τοχ αἶμ 11, Βῖο δἴϊατα Πθτι 
ατΐτι8. (6 ποβινὶθ διιοιουϊίαιδ βαδ]αίνπν δϑῖ. 
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δὲ ἔλεξε τοῖς Χαλ δαίοις ὅτι ἤχοι οὔτε ἀπελάσαι ἐπιϑυ- 
μῶν ἐχείνους οὔτε πολεμεῖν δεόμενος, ἀλλ εἴρή ἡνῆν. βου- 
λόμενος ποιῆσαι ᾿ἀρμενίοις χαὶ Χαλδαίοις. Πρὶν μὲν οὖν 
ἔχεσϑαι, τὰ ἄχρα οἶδ᾽ ὅτι οὐχ ἐδεῖσϑε εἰρήνης " τὰ “μὲν 
γὰρ ὑμέτερα ἀσφαλῶς εἶχε, τὰ δὲ τῶν ̓  «“Ἱρμενίων γετε 

1ϑχαὶ ἐφέρετε" νῦν δ᾽ ὁρᾶτε δὴ ἐν οἵῳ ἐστέ. ἐγὼ οὖν 
ἀφίημι ὑμᾶς οἴχαδε τοὺς εἰλ ημιμένους. χαὶ δίδωμι ὑμῖν 
σὲν τοῖς ἄλλοις -λαλδαίοις, βουλεύσασϑαι. εἰτε βούλεσϑε 
πολειιεῖν ἡμῖν εἶτε φίλοι εἶναι. καὶ ἣν μὲν 7 πόλειιον. αἷ- 
ρῆσϑε, μηκέτι ἥχετε δεῦῖοο ἄνε υ ὅπλων, εἶ -σωφρονεῖτε" 
ἢν δὲ εἰρήνης, δοκῆτε δεῖσϑαι, -ρλλέ, υνσίϑα ἥχετε" ὡς δὲ 
καλῶς ἕξει τὰ ὑμέτερα. ἣν φίλοι γένησϑε, ἐμοὶ μελή- 

14σαι. ἀχούσαντες δὲ οἱ Χαλδαῖοι ταῦτα. πολλὰ μὲν 
ἐπαινέσαντες, πολλὰ δὲ δεξιωσάμενοι τὸν Κῦρον ᾧχοντο 
οἴχαδε. 

Ὁ δὲ ᾿““ρμένιος ὡς ἤκουσε τήν τὲ χλῆσιν τοῦ Κύ- 
ρου καὶ τὴν πρᾶξιν, λαβὼν τοὺς τέχτονας καὶ ἄλλα 
ὅσων ᾧετο δεῖν, ἦ χε πρὸς τὸν Λῦρον ὡς εὔλίαιατα τά- 

1δχιστα.. ἐπεὶ δὲ εἶδε τὸν Κῖρον, ἕλεξεν, Κῦρε, ὡς 
-ὀλίγα δὲ γάμεγοι προορᾶν ἄνϑρωποι. περὶ τοῦ μέλλοντος 
- πολλὰ ἐπιχειροῦμεν 1 πράττειν. γν "ἃὰρ δὴ καὶ ἐγὼ ἐλευ-- 
ϑερίαν μὲν μηχανᾶσϑαι ἐπιχειρή σας δοῦλος ὡς γα Χ ἀσκὶ 
ποτε ἐγενόμην " ἐπεὶ δ᾽ ἑάλωμεν, σαφῶς ἀπολωλέναε 
»ομέσαντες γῦν ἀναφαινόμεϑα. σεσωσμένοι ὡς οὐδεπώ- 
ποτε. οἱ γὰρ οὐδεπώποτε ἐπαύοντο πολλὰ χκαχὰ ἡμιᾶς 
ποιοῦντες, νῦν δρῶ τούτους ἕχοντας ὡςπερ ἐγὼ εὐχόμην. 

0 χαὶ τοῦτο ἐπίστω, ἕφη, ὦ ὦ Κῦρε. ὅτι ἐγὼ ὥςτε ἀπελέ- 
σαι Χαλ δαίους ἀπὸ τούτων τῶν ἄχρων. πολλαπλάσια. ἂν 
ἕδωχα χρήματα ὧν σὺ ῖν ἔχεις παρ ἐμοῦ" χαὶ ἃ ὑπι- 
σχνοῦ ποιήσειν ἀγαϑὰ ἢ μᾶς ὃτ᾽ ἐλάμβανες τὰ χρήματα, 
ἀποτετέλεσταί σοι ἤδη, ἐ ὥςτε χαὶ προςοᾳ είλοντές σοι ἀλ- 
λας χάριτας ἀναπεφηναμεν, ἃς ἡμεῖς γε, εἰ μὴ χακοί 
ἐσμεν, αἰσχυνοίμεϑ' ἄν σοι μιὴ ἀποδιδόντε ς. οἵ καὶ ἀπο- 

2 ; 

διδόντες οὐδὲν ἄξιον οὐδ᾽ οὕτω πρὸς εὐεργέτην χκατα- 

16. οὐ χαὶ ἀποδιδόντες ΔΙπιτοιὶ σοηξεοῖιτα δϑῖ, {τι εἰ χαὶ 
ἀποδιδόντες Βουρ τπιτι ἰὲ 1 1 6] ]ΟΥ5 56 πευ5. ΩΣ «τὰ φαθην 
ΠῸΠ σαγρηΐϊ τοιβθὶς οἱ χαὶὲ --- πονοῦγτες. Εἰ ἅ οἴΐατν ἄπο ἐδ "ο-- 
ιν. ἂς ςθ  ἴοντθχ 56 Νίπιτοξιιϑ οουτθοίουθι Ῥταθθυῖ παι 
4ὰὶ ἴὰ οδειουῖβ αιοὰ εϑὲ Ἔεχοοβιίανς ᾧ χαὶ. 
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λαιιβανοιιεθα τοσοῦτον ποιοῦντες. ὃ μὲν ᾿“Ἱρμένιος το-1 
σαῦτα ἔλεξεν. 

. δ αι δ. Γυβ . ἢ “- , ’ 

Οἱ δὲ Χαλδαῖοι ἧκον δεόμενοι τοῦ Κύρου εἰρήγην 
σφίσι ποιῆσαι. χαὶ δ Κῦρος ἐπήρετο αὐτούς, Ζ4λλο τι, 
ἔφη ; ὦ Χιδαῖοι, ἢ τούτου ἕγε κα εἰρήνης νῦν ἐπιϑυ- 
μεῖτε ὅτι νομί; Ξετε ἀσφαλέστερον ἂν δύνασϑαι ζῆν εἰρή- 
γης 7 γενομένης ἢ πολεμοῦντες, ἐπεὶ ἡμεῖς τάδ᾽ ἔχομιεν ; 
ἔφασαν οἱ “αλδαῖοι. χαὶ ὃς Τί δ᾽ ᾿ ἔφη, εἰ χαὶ ὠλλαιϊϑ 
ὑμῖν ἀγαθὰ προςγένοιτο διὸ τὴν εἰρήνην; Ἔτι ἄν, ἔφα- 
σαν 5 μᾶλλον εὐφραινοίμεϑα. "Ἄλλο τι οὖν, ἔφη, ἢ διὰ 
τὸ γῆς σπανίζειν ἀγαϑῆς νῦν “πένητες νομίζετ᾽ εἰναι; 
συνέφασαν χαὶ τοῦτο. Τί οὖν; ἔφη ὃ Κῦρος ς, βούλοισϑ᾽ 
ἄν ἀποτελοῦντες ὅσαπερ οἱ ἄλλοι ᾿Αρμένιοι ἐξεῖναι ὑμῖν 
τῆς ᾿Ζρομενίας γῆς ἐργάζεσθαι ὑπύσην ἂν ϑέλητε; ἔφα- 
σαν οἱ “Χαλδαῖοι, εἰ πιστεύοιμεν μὴ ἀδιχῇ σεσϑαι. 119 
δὲ σύ, ἔρη, (ὦ "Ἀρμένιε, βούλοιο ἄν σοι τὴν γῦν ἀρ- 

3 
γὸν οὖσαν χώραν ἐγεογὺν γενέ σϑαι; εἶ μέλλοιεν τὰ γο-- 
μιζόμενα παρὰ σοὶ ἀπογεῖ εἴν οἱ ἐργαζόμεν θὲς ἔφη ὃ ̓“49- 
-ἔγιος πολλοῦ ἂν τοῦτο ποίασθϑαι" πολὺ γὰρ, ἂν ἀῦὺ- 
. “Ὁ 7 ν ,ὔ " ς τ 

ξάνεσϑαι τὴν πούςοδον. Τί δ᾽, υμεῖς, ἔφη; ὦ Χαλ-20 
Ν ἀν“ »} Α Ὑ 7 Ἂ, Ὺ; 

δαῖοι, ἐπεὶ ὄρη ἀχαϑὰ ἔχετε, ἐϑέλοιτ' ἄν ἐᾶν γέμειν 
π- ς -- 

ταῦτα τοὺς ᾿χέοιιεν ἴους, εἰ τιν μέλλοιεν οἱ νέμοντες τὰ 
δίχαια ἀποτελεῖν ; ἔφασαν οἱ Χαλδαῖοι" πολλὰ γὰρ ἂν 
ὠφελεῖσθαι οὐδὲν πονοῦντας. Σὺ δέ, ἔφη. (ὦ. ᾿“ομιένιε, 
ἐθέλοις ἂν ταῖς τούτων νομαῖς χοῆσϑαι, εἰ μέλλοις μι- 
χρὰ ὠφελῶν Χαλδαίους πολὺ πλείω ὠφελ. γϑήσεσϑαι; 
Καὶ σφόδρα ἄν, ἕξη. εἴπερ οἰοίμην ἀσφαλῶς νέμειν. 
Οὐχοῦν, ἔφη, ἀσφαλῶς ἄν γέμοιτε, εἰ τὰ ἄχρα ἔχοιτε 
σύμμαχα; ἔφη ὃ ̓“Ἱρμένιος. ᾿ “λλὰ μὰ 40, ἔφασαν οἱ 1 
Χαλδαῖοι, οὐκ ἂν ἡμεῖς ἀσφαλῶς ἐογαζοίμεϑα μὴ ὅτι 
τὴν τούτων, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἄν τὴν ἡμετέραν, εἰ οὗτοι τὰ 
ἄχρα ἔχοιεν. ΕἸ δ᾽ ὑμῖν αὖ, ἔφη, τὰ ἄχρα σύ ππαχα εἴτ ; 
Οὕτως ἄν, ἔφασαν, ἡμῖν καλῶς ἔχοι. ᾿Αλλὰ μὰ αὖ : 

18. ἀποτελοῦντες, εἰ βΞονουῖιι ΥΘΠῚ οχίσαθβ, ΠΟ ΟΠ βούλοι-- 
σϑε ἀρρᾶγει βεά οἵιπὶ ἐξεῖναι σοπἰπ σοι αν {εῖδ56. εᾳ ἀπο- 
τελοῦντες ᾿4υπν βουρογοῖ, ἴπ τπθηΐθ ΒΆΡοΡθαϊ ἰα]6 "ἃ πε ἔξοι- 
σίαν λαμβάνειν. ΊΠΎ ΠΣ γαϊϊοθπθ "0 Χ ἀἸοιανῖαν οἱ ἄλλοι ᾽᾿ἥρμέ- 
νιοὶ γτὸ οἱ ἄλλοι οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ᾿ρμενίαν, αὶ βυπὶ Ατ- 
ΠΙΘΉΪΙ. 
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ἔφη ὃ ̓ Αρμένιος, οὐχ ἂν ἡμῖν αὖ καλῶς ἔχοι, εἶ οὗτοι 
παραλ ἤψονται πάλιν τὰ ἄχρα ἄλλως τὲ χαὶ τετειχισμένα. 

Φοχαὶ ὃ Κῦρος εἶπεν, Οὑτωσὶ τοίνυν, ἔφη; ἐγὼ ποιήσω" 
οὐδετέροις ὑμῶν. τὰ ἄχρα παραδώσω, ἀλλὰ ἡμεῖς φυλά- 
ξοιίεν αὐτά" κἂν ἀδικῶσιν ὑμῶν ὑπότεροι, σὺν τοῖς 
ἀδικουμένοις ἡμεῖς ἐσόμεϑα. 

23 Ὡς δ᾽ ἤχουσαν ἀμφότεροι ταῦτα, ἐπήνεσαν καὶ ἔλε- 
γον ὅτε οὕτως ἂν μόνως ἢ εἰρήνη βεβαία γένοιτο. χαὶ 
ἐπὶ τούτοις ἔλαβον χαὶ ἔδοσαν πάντες τὰ ἡϑω, χαὶ 
ἐλευϑέρους μὲν ἀμφοτέρους ἀπ᾽ ἀλλήλων εἶναι συνετί- 
ϑεντο, ἐπιγαμίας ὁ εἶναι χαὶ ἐπεργασίας καὶ ἐπινομίας, 
καὶ ἐπιμαχίαν δὲ χοινήν, εἴ τις ἀδικοίη ὁποτέρους. 

2άρύϑτω μὲν οὖν τότε διετιράχϑη " καὶ νῦν δὲ ἔτι οὕτω 
διαμένουσιν αἱ τότε γενόμεναι συνϑῆκαι “Χαλδαίοις χαὶ 
τῷ τὴν ᾿«Ἵρμενίαν ἐ ἔχοντι. ἐπεὶ δὲ αἱ συνϑῆχαι γεγένηντο, 
εὐθὺς συνετείχιζόν τὲ ἀμφότεροι προϑύμως ὡς κοινὸν 

Ὡδφρούριον χαὶ τὰ ἐπιτήδεια συνεις ἢ) Ὅν. ἐπεὶ δὲ ἑσπέρα 
προςἥει; συνδείπνους ἔλαβεν ἀμφοτέρους πρὸς ἑαυτὸν 
ὡς φίλους ἤδη. συσχηνούντων. δὲ εἰπέ τις τῶν Χαλ- 
δαίων ὅτι τοῖς μὲν ἄλλοις σφῶν πᾶσι ταῦτ᾽ εὐχτὰ εἴη " 
εἰσὶ δέ τινὲς τῶν “Χαλδαίων οἱ ληιζόμενοι ζῶσι καὶ οὔτ᾽ 
ἐπίστανται ἐργάζεσϑαι οὔτ᾽ ἂν δύναιντο, εἰϑισμένοι ἀπὸ 
πολέμου βιοτεύειν " ἀεὶ γὰρ ἐληίζοντο ἢ ἐμισϑοφόρουν, 
πολλάκις μὲν παρὰ τῷ τῶν Ἰνδῶν βασιλεῖ, καὶ γάρ, 
ἕφασαν, πολύχρυσος ὃ ἀνήρ ̓ πολλάχις δὲ χαὶ παρ᾽ 

20’ ̓“Πστυάγει. καὶ ὃ Κῦρος ἔφη; ἜΝ οὖν οὐ χαὶ νῦν πα 
ἐμοὶ μισϑοφοροῦσιν; ἐγὼ γὰρ δώσω: ὅσον τις χαὶ ἄλλος 

πλεῖστον δήποτε ἔδωκε. συ υνέφασάν οἵ, χαὶ πολλούς γε 
ἔσεσϑαι ἔλεγον τοὺς ἐθελήσοντας. 

22, ὅποτεροι --- 233. ὁποτέρου Φ Υ. ὙΠ. 4. 5. 56. συνέφρασαν 
οὗ] Βδοῖα τπιάϊοανι Ηεἰπάονδιις οὗ ποι παῖδ ῬΙῸ αὐτῷ 4ιιὰπι ῬτῸ 
ἐχεῖγνοι Ροϑίξκιι ΧἜμορΒομτὶ α1|1Ὁ0 ποάο σου θη 6. θυ δὶ ρεὺ- 
ἡ 6 τι 111 οὗ ΓΟΙῸ ὨΠῚ6 51} ἃ 5ρΘοῖθιν γα θ} 8. τιϑιι8 εϑἷ, 
ἢ Ιοοἱὶ οὔθ ἂΡ οταϊίοηθ ἈΠίου ἰπῆθχᾶ τὐπῳρμρλαμρν: Βα θηϊ, 

σ οἰ ΟΝ Μιὰ 6 συ. Ὁ. 275. σομιραναντ Δ ΜᾺ}. . 4. 33. 
ἐζήτουν ταῖς ἑταίραις ἐμ ανῷ ὡς ξυγγίγνεσθαι" νέδν γάρ ἣν 
υὗὑτος σφίσι. Οιο οβὶ τῷ ἑαυτῶν γομῷ. Νὸοπ Ρο ες βου Βον8 
ἱρ14. Ὑ11:. ὃ. 10. ὁ μάν τις εἶπεν ὅτι χάλλιστα εἴη τὰ ἱερὰ αὐὖ- 
τῳ χαί οἱ ὃ ἀνὴρ ἁλώσιμος εἴη. ὉΔῚ διιβίθ! τι 16. Ρεομοθ πῃ 
σα Εἰ υῖ5 ρεξιομέδε ἄἀκοβι5. Πὶς Χαλδαῖοι δα άϊ Ρορρο. 
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Καὶ ταῦτα μὲν δὴ οὕτω συγιυμολογεῖτο. ὃ δὲ Κι-21 
ρος ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰπλλδκι πρὸς τὸν Ἰνδὸν οἱ “Χαλ- 

δαῖοι ἐπορείοντο, ἀναμινησϑεὶς ὅτι ἦλϑον παρ αὐτοῦ 
κατασχεψόμενοι εἰς ϊγδους τὸ αὐτῶν πράγματα καὶ 
ὦχον το πρὸς τοὺς πολεμίους, ὅπως αὖ καὶ τὰ ἐχείνων 

κατίδωσιν. ἐβούλετο ιιαϑεῖν τὸν Ἰνδὸν τὰ αὐτῷ ́ πέπρα- 
γμένα. ἤρξατο οὖν λόγου τοιοῦδε. ᾿ (4 (2 “ρμένιε, ἕξη 2, καὶ28 
ὑμεῖς ὦ Χαλδαῖοι, εἴπατέ μοι, εἴ τινα ἐγὼ »ῦν τῶν 
ἐμῶν ἀποστέλλοιμιι πρὸς τὸν Ἰνδόν, συμπέιεψιαιτ' ἄν μοι 
τῶν ὑμετέρων οἵτινες αὐτο τὴν πῶς Ὸ γγοῖντο ἂν καὶ 
συμπράττοιεν ὡςτε γενέσϑαι ἡμῖν παρὰ τοῦ Ἰνδοῦ 
ἐγὼ ϑούλομαι; ἐγὼ ; γὰρ χρή, ἰατα μὲν προςγενέσϑαι ἔτι 
ἂν βουλοίμην ἐμὸς ὅπως ἔχω καὶ μισϑὸν ἀφϑόνως δι- 
δόναι οἷς ἂν δΐῃ χαὶ τιμᾶν χαὶ δωρεῖσϑαι τῶν συστρα- 
τευομένων τοὺς ἀξίους" τούτων δὴ ἕγεχα βούλομαι ὡς 
ἀφϑονώτατα χρήματα ἔχειν. δεῖσϑαι τούτων νομίζων. 
τῶν δὲ ὑμετέρων ἡδύ μοι φείδεσθαι" φίλους γὰρ ὑμᾶς 
ἤδη νομίζω" παρὰ δὲ τοῦ Ἰνδοῦ ἡδέως ἄν “λάβοιμι, εἶ 
ἀϑδοῦ,, ὃ οὖν ἄγγελος (ὦ χε είω ὑμᾶς ἡγεμόνας δοῦναι29 
καὶ συμιπράχτορας γενέσθαι, ἐλϑὼν ἐχεῖσε λέξει ὧδε. 
Ἐπειιψέ με Κῦρος, ὦ Ἰνδέ, πρὸς σέ" φησὶ δὲ προς- 
δεῖσϑαι χρημάτων, προς δεχόμενος ἄλλην στρατιὰν οἰχο- 
ϑὲν ἐχ Περσῶν" , χαὶ γὰρ προςδέχομαι, ἕφη " ἢν οὖν 
αὐτῷ πέμψῃς ὁπόσα σοι προχωρεῖ, φησίν, ἣν ϑεὸς ἀγα- 
ϑὸν τέλος διδῶ αὐτῷ, πειράσεσϑαι ποιῆσαι ὡςτε σε 
νομίζειν καλῶς βεβουλεῦσϑαι χαρισάμενον αὐτῷ. ταῦταϑο 
μὲν ὃ παρ᾽ ἐμοῦ λέξει" τοῖς δὲ παρ᾿ ὑμῶν ὑμεῖς αὖ ἐπι- 
στέλλετε ὅ,τι ὑμῖν σύμφορον δοχεῖ εἶναι. καὶ ἢν μὲν λά- 
βωμεν, ἔφη, παρ᾽ αὐτοῦ, ἀφϑονωτέροις ὐνοδνδδν ἣν 
δὲ μὴ λάβωμεν, εἰσόμεϑα αὐτῷ τι οὐδεμίαν χάριν 
ὀφείλομεν, ἀλλ᾽ ἐξέσται ἡμῖν ἐχείνου ἕνεκα “πρὸς τὸ ἡιιέ- 
τέρον συμφέρον πάντα τίϑεσθϑαι. ταῦτ᾽ εἶπεν ὁ Κῦρος,31 
γομίζων τοὺς ἰόντας “Τρμενίων χαὶ “Χαλδαίων τοιαῦτα 
λέξειν περὶ αὐτοῦ οἷα αὐτὸς ἐπεϑύμει πάντας ἀνϑοώ- 
πους χαὶ λέγειν καὶ ἀχούειν περὶ αὐτοῦ. καὶ τότε μὲν δὴ 
ὁπότε χαλῶς εἶχε διαλύσαντες τὴν σκηνὴν ἀνεπαύοντο. 
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σΟΑΡΌΤ 1Πη. 

Ογτυπὶ τεάἀοιιηΐετη θχοϊρίιπὶ Βοποτίῆος ἀδἀιιοιπέσχιιθ ἀρ ειιπ-- 
ἴετη Αυπθμϊ!. Οὐπαιὶς οἱ δχονοϊζαιϊςίβ τὴ! ἰξιι5. Οὐγσιιβ Ρεδιβαδάρε 
Ογαχατὶ τἰἴ ἴὰπὶ ἴπ Βοβίϊπι γεϑίομθπὶ δἀιισδίι Θχθγοϊζιβ: 1 αα 
Ριδεάαμάο εἴ οπποῖα ψαβίδηο δοοθάιηϊ δα μοβῖθβ. ἡ βϑυυϊουισ 
εἰ Ογιὶ ἀΐνειβα ἱπ οαβῖγβ οο]οσαπηϊ5 ταϊΐο. Ογαχανῖς Ἰωμΐθμ-- 
Ροϑιϊνα Ριιρπαηαϊ οἰρϊαϊξαῖα, τοξαϊαϊα Ογυιβ θυϊποῖρεβ Ρεῖ- 
βάσιν δα ξουεϊτιιάξηθην σοβογξαϊατ; Αβϑυυῖτ5. ΟΠ ΘΠ βιπι ΘΧΘΥ-- 
οἰζαμι ἢ φιοά σεσὸ ἃΡ Βος εἰ ξιτισίτα ἤθυΐ ρ]Ἴθιι5 ἀοοσοὶ Ογτιίβ. 
Μαρμο ἃπῖπιο Ῥδυξὰθ ἱπυρδίιμν ἔαοϊπηξ 1) ΑΘΘΥΎΟ5., ἢτιὶ Δ Π}15515 
διΟσίιην τλτι τὶ ἴῃ σακίτα στρ] [τιπέιιτ. 

- 7 ς ε' - Ὗ Ἁ " 

ΤΡ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὃ τὲ Κῦρος ἔπεμιπε τὸν ἄγγελον 
, , , ς ἌΝ δ 

ἐπιστείλας ὅσαπερ ἔφη, καὶ ὁ ᾿ρμένιος καὶ οἱ Χαλδαῖοι 
, ΓΗ͂Ν -- ΡῸ- 

συνέπεμιθαν οὺς ἱκανωτάτους ἐνόμιζον εἰναι καὶ συμποᾶξαι 
- Ἐγῇᾷ ᾽7 - ,ὔ 

καὶ εἰπεῖν περὶ Κύρου τὰ προςζήχοντα. ἐκ δὲ τούτου παρα- 
, ς - , , .- -“ 

σχειάσας ὁ Κῦρος τὸ φρούριον χαὶ φύλαξιν ἱχανοῖς καὶ 
ὡκ Ὗ ν »“- - Ἁ 

τοῖς ἐπιτηδείοις πᾶσι καὶ ἄρχοντα αὐτῶν καταλιπὼν 
ον κ » . ἃ ΩΣ ’ὔ 

Μῆδον ὃν ὥετο Κυαξάρῃ ἂν μάλιστα χαρίσασϑαι, ἀπῇει 
»α Ἀ ᾿ ,ὔ Ἵ Αἰ 

συλλαβὼν τὸ [ἕτερον] στράτευμα ὅσον τὲ ἤλϑεν ἔχων καὶ 
[ον , 9 ᾿ Ἂ , γε) ΙΝ Ν ἃ 5 ν ; 

ὁ παρ “ΠΤ ρμενίων προςέλαβε, καὶ τοὺς παρὰ Χαλδαίων 
ὙΣ . «.- 7 » » 

εἷς τετρακιςχιλίους, οἱ ὥοντο καὶ ξυμπάντων τῶν ἄλλων 
--- ς "ἢ , ’; 2 

χρείττονες εἶναι. ὡς δὲ κατέβη εἰς τὴν οἰχουμένην, οὔ- 
ιν. » » κ« 2 , Ὑ 2. ἃ ΡΩ ’ 3 

δεὶς ξιιεινεν ἔνδον “ρμενίων οὔτε ἀνὴρ οὔτε γυνή, ἀλ-: 
ἈΝ ͵7 ς ’ὔ ςς"ἤ; - , 

λὰ πάντες ὑπήντων ἡδόμενοι τῇ εἰρήνη χαὶ φέροντες 
»" ! , ἘΦ - ς 

χαὶ ἄγοντες διτι ἕχαστος ἄξιον εἶχε, χαὶ δ ᾽«ἱρμένιος 
’ὔ ᾿ ᾿ "ἢ «-. “ΟΣ 

τούτοις οὐχ ἤγϑετὸο, οὕτως ἂν νομίζων καὶ τὸν Κῦρον 
-Φ. ς. ἥν ΕΚ κ ’ὔ --- ν Ἕ «ς ͵7ὔ 

μᾶλλον ἥδεσθαι τῇ ὑπὸ πάντων τιμῇ. τέλος δ᾽ οὖν ὑπὴν- 
ς - Ψ ᾿ κ Ὗ 

τησε χαὶ ἢ γυνὴ τοῦ ᾿“ἐρμιιενίου, τὰς ϑυ)ατέρας ἔχουσα 
᾽ὔ ᾽ὔ κα α »» δ 

χαὶ τὸν νεώτερον υἱόν, χαὶ σὸν ἄλλοις δώροις χαὶ τὸ 
, τ ἄς ν, [ 7 ) Ὡς ἃ »ὡς, ΣῈ νου 

χουσίον ἐχόμιζεν ὁ προτέρον οὐχ ἤϑελε λαβεῖν ὁ Κῦρος. 
« ωω ᾿ Ἔ τ᾿ «ἦἅὉ ᾿ 7 ΕΣ 

χαὶ ὁ Κῦρος ἰδὼν εἶπεν, “Ὑμεῖς ἐμιὲ οὐ ποιήσετε μισϑοῦ 
’ μα . 5 7 Υ - 

περειοντα εὐεργετεῖν, ἀλλὰ σύ, ὦ γύναι, ἔχουσα ταῦτα 
οὖ 

«Ὁ Ἁ " « Α ε Ὑ] 9. κι - ὟΝ " Α͂ ἰὼ τὰ χρήματα ἃ φέρεις ἄπιϑι, καὶ τῷ μὲν “Γρμενίᾳ 
μηχέτι δῷς αὐτὰ κατορύξαι, ἔχπεμιψον δὲ τὸν υἱὸν ὡς 

- 7 - ͵ ’ 

κάλλιστα ἀπ᾿ αὐτῶν κατασκευάσασα ἐπὶ τὴν στρατιάν " 
» 2 Ἁ “ἃ - “- --ψἅ Ἁ - ᾿ - 2 ΤΡ 

ἀπὸ δὲ τῶν λοιπῶν χτῶ χαὶ σαυτῇ χαὶ τῷ ἀνδρὶ καὶ 

1. παρασχευάσας} χατασχευάσας ἀβιπὶ ροβίαϊατα δπϊπυδ ἀν εγες 
Ρορρο. ᾿ 



-"----.--. 

παπουστυσο τμον..........ὕ 

18. ΠΙ. ΟΑΡ. 1Π. 91 

ταῖς ϑυγατράσι καὶ τοῖς: υἱοῖς ὅτι χεχτηιιένοι χαὶ χεχο- 
σμημένοι χάλλιον χαὶ ἥδιον τὸν αἰῶνα διάξετε" εἰς δὲ 
τὴν γῆν, ἔφη, ἀρχείτω τὰ σώματα, ὅταν ἕχαστος τε- 
λευτη σῇ. καταχρύπτειν. ὁ μὲν ταῦτα εἴπιὸν παρήλασεν" 
ὃ δὲ «Ἵρμιέν ιος σὺ μπρούπειιπε χαὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἄν- 
ϑρωποι, ἀνακαλοῦντες τὸν. εὐεργέτην, τὸν ἄνδρα [τὸ»] 
ἀγαϑόν" χαὶ τοῦτ᾽ ἐποίουν, ἕως ἐχ τῆς χώρας ἀπῆν. 

συναπέστειλε δὲ αὐτῷ καὶ ὃ ̓“ρμένιος στρατιὰν πλείονα, 
ὡς εἰρήνης οἴχοι οὔσης οὕτω δὴ ὃ Ἀε ρος ἀπήει, χε- 
χρηματισμένος οὐχ ΠῚ αβε μὖνον χρή πάτα, ἀλλὰ πολὺ 
πλείονα τούτων ἡτοιμασμένος διὰ τὸν τούπον, ὥςτε λαμ- 
βάνειν δἰ δὰ ἀἔξοιτα, καὶ τότε μιὲν ἐστρατοπεδεύσατο ἐν 
τοῖς μεθορίοις. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τὸ μὲν στράτευμα καὶ 
τὰ χρήματα ἔπεμψε πρὸς Κυαξάρην, ὃ δὲ πλησίον ἦν, 
ὥςπερ ἔφησεν" αὐτὸς δὲ σὺν τ ὐδβαα καὶ γ ϑέ σα τοῖς 
ἀρίστοις ἐθήρα ὅπουπερ ἐπιτυγχάνοιεν ϑηρίοις καὶ εὖ- 
φραίνετο. 

᾿Επεὶ δὲ ἀφίκετο εἰς ϊήδους, τιν “χρημάτων ἔδωκε 
τοῖς ἑαυτοῦ ταξιάρχοις ὅσα ἐδόκει ἑκάστῳ ἱκανὰ εἶναι, 
ὅπως χαὶ ἐχεῖν οι ̓ ἔχοιεν τιμᾶν, εἴ" τινας ἄγαιντο τῶν ὑφ᾽ 
ἑαυτούς " ἐνόμιζε γάρ , εἰ ἕχαστος τὸ μέρος ἀξιέπαινον 
ποιήσειε, τὸ ὅλον αὐτῷ χαλῶς ἔχειν. χαὶ αὐτὸς δὲ ὅ,τι 
που καλὸν ἴδοι εἰς τὴν στοατιὰν τοῦτο χτιύμενος διεδωρεῖτο 
τοῖς ἀεὶ ἀξιωτάτοις, νομίζων ὅ.τι καλὲ ὁὸν χἀγαϑὸν ἔχοι 
τὸ στράτευμα, τούτοις ἅπασιν αὐτὸς χεχοσιιῆσϑαι. ἢ ἡνί- 
χα δὲ αὐτοῖς διεδίδου ὧν ἔλαβεν, ἔλεξεν ὧδέ πως εἰς 
τὸ μέσον τῶν ταξιάρχων χαὶ «λοχαγῶν καὶ πάντων ὕσους 
ἐτίμα. ἢ “ἄνδρες φίλοι, δοχεῖ ἡμῖν εὐφροσύνη τις τῦν πα- 
θεῖναι, καὶ ὅτι εὐπορία τις προς) γένηται καὶ ὅτι ἔχο- 
μὲν ἀφ᾽ ὧν τιμᾶν ἕξομεν οὺς ὧν βουλώμεϑα, χαὶ τι- 
μᾶσϑαι ὡς ἂν ἕχαστος ἄξιος ἦ" πάντως δὲ ἀναμαμνης 
σχιώμεϑα τὰ ποῖα ἄττα ἔργα τούτων τῶν ἀναϑῶν ἐστιν 
αἰτία" σχοπούμιενοι γὰρ, εἴ θήσετε τὸ τὲ ἄγου πνῆσαι ὅπου 
ἔδει χαὶ τὸ πονῆσαι καὶ τὸ σπεῦσαι καὶ τὸ ιιὴ εἶξαι 
τοῖς πολειιίοις. οὕτως οὖν χρὴ χαὶ τὸ λοιπὸν ἄνδρας 

ἀγαϑοὺς εἶναι, γιγνιώσχοντας ὅτι τὰς ἐξ; ἄλας ἡδονὰς 

ἃς Ανιϊειῖΐο Ροϑβῖ ἄνδρα Ἰοσιεν πον 6536 ἐμιε! σοι αιϊΐ ον ῖββ8 
βουϊρίουϊβ ογητΐοηθ ἐρβᾶβ ἀροϊαμν νιν Ὑοο05. Ροῦαῖ. 5. ἔφη- 
σεν] 11. 4. 17. 
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καὶ τὰ ἀγαϑὰ τὰ μεγάλα ἡ πειϑὼ καὶ ἣ καρτερία καὶ 
οἱ ἐν τῷ χαιρῷ 1 πόνοι χαὶ κίνδυνοι παρέχονται. 

9 Κατανοῶν δὲ ὁ Κῦρος ὡς εὖ μὲν αὐτῷ εἶχον τὰ σώ- 
ματὰ οἱ στρατιῶται πρὸς τὸ δύνασϑαι στρατιωτιχοὺς 
πόνους ς φέρειν, εὖ δὲ τὰς ψυχὰς πρὸς τὸ καταφρονεῖν 
τῶν πολεμίων, ἐπιστήμονες δὲ ἦσαν τὰ προςήχοντα τῇ 
ἑαυτῶν ἕκαστος ὁπλίσει; χαὶ πρὸς τὸ πείϑεσϑαι δὲ τοῖς 
ἄρχουσιν ἑώρα πάντας εὖ παρεσχευασμένους" ἐκ τούτων 
οὖν ἐπεϑύμει τι ἤδη τῶν πρὸς τοὺς πολ μείους πράττειν, 
γιγνώσκων ὅτι ἐν τῷ μέλλειν πολλάκις τοῖς ἄρχουσι καὶ 

τοτῆς καλῆς παρασκευῆς. ἀλλοιοῦταί τι. ἔτι δ᾽ δρῶν ὅτι 
φιλ οτίμως ἔχοντες ἐν οἷς ἀντηγίυνὶ ζοντο πολλοὶ χαὶ ἐπι- 
φϑόν ως εἶχον πρὸς ἀλλ ως τον στρατιωτῶν, καὶ τῶνδε 
ἕγνεχα ἐξάγειν αὐτοὺς ἐβούλ) ̓ξτο εἰς τὴν πολειιίαν ὡς τά- 
χιστα; εἰδὼς ὃ ὅτι οἱ χοινοὶ χίνδυνοι φιλοφρόνως ποιοῦσιν 
ἔχειν τοὺς σι' μμάχους πρὸς ἀλλήλους καὶ οὐχέτι ἐν τού- 

τω οὔτε τοῖς ἐγ δος, χοσμουμένοις. φϑονοῦσιν οἵ τε 
τοῖς δόξ; ης ἐφιεμένοις, ἀλλὰ (ἄλλον καὶ ἐπαινοῦσι χαὶ 
ἀσπάζονται οἱ τοιοῦτοι τοὺς ὑμοίους, νομίζοντες συνέρΞ 

ι1γοὺς αὐτοὺς τοῦ χοινοῦ ἀγαϑοῦ εἶναι. οὕτω δὴ πρῶτον 
μὲν ἐξώπλισε τὴν στρατιὰν καὶ κατέταξεν ὡς ἐδύνατο 
κάλλιστά τε καὶ ἄριστα, ἔπειτα δὲ συνεκάλεσε μυριάρ- 
χους καὶ χιλιάρχους καὶ ταξιάρχους καὶ λοχαγούς " οὗτοι 
γὰρ ἀπολελυμένοι ἦσαν τοῦ καταλέγεσϑαι ἐν τοῖς τα- 
κτικοῖς ἀριϑμοῖς, καὶ ὑπότε δέοι ἢ ὑπακούειν τῷ στρα- 
τηγῷ ἢ παραγγέλλειν τι, οὐδ᾽ ὡς οὐδὲν ἄναρχον κατε- 
λείπετο, ἀλλὰ δωδεκαδάρχοις καὶ ἑξαδάρχοις πάντα τὰ 

τϑκαταλειπόμενα διεχοσμεῖτο. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον. οἱ ἐπι- 
καίριοι, παράγων αὐτοὺς ἐπεδείχνυέξ τε αὐτοῖς τὰ καλῶς 
ἔχοντα καὶ ἐδίδασκεν ἢ ἕκαστον ἰσχυρὸν ἣν τῶν συμμα- 
χικῶν. ἐπεὶ δὲ κἀχείν ους ἐποίησεν ὁ ἐρωτικῶς ἔχειν τοῦ ἤδη 
ποιεῖν τι. εἶπεν αὐτοῖς νῦν μὲν ἀπιέναι ἐπὶ τὰς τάξεις 
καὶ Ἰδμωτι ἕχαστον τοὺς ἑαυτοῦ ἅπερ αὐτὸς ἐκείνους, 
καὶ πειρᾶσϑαι ἐπιϑυμίαν ἐμβαλεῖν πᾶσι τοῦ στρατεύε- 
σϑαι, ὅπως εὐθυμότατα πάντες ἐξορμῷντο, πρωὶ δὲ 

8. ΝΣ ἀφ  οΡδϑαϊεμεϊα ἀϊοίνπνς τὸ σαρτα 1. 3, 10, δὲ πιοχ 
59. 9. ἑώρα! ϑυυιοτιναα πο ϑ ἰσοπιΐα οὐἵὰ δὸ αιοά 8ουρίον οτὰἂ-- 
ὑἰοηἶβ ἑὴν 4ιομοο Γροϊβενέ ΟὈΙ ταις. οχαῖ Ρτορίεσ ἐὼν ἡ ττ- 

11. ἀριϑμοῖς)] γτϑοδηβιιθ οορίάγιιπι ἀἰοῖϊ. 

“-«-«ἙΞ,, 
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παρεῖναι ἐπὶ τὰς Κυαξάρου ϑύρας. τότε μὲν δὴ ἀπιόν-18 

τες οὕτω πάντες ἐποίουν. τῇ δ᾽ ὑὉστεραίᾳ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ 

παρῆσαν οἱ ἐπιχαίριοι ἐπὶ τὰς ϑύρας. σὺν τούτοις οὖν ὃ 
Κῦρος εἰςελ ϑὼν πρὸς τὸν Κυαξάρην 1 ἤρχετο, λόγου τοιοῦδε. 

Οἰἷδα μέν, ἔφη. (. Κυαξάρη, ὅτι ἃ μέλλω λέγειν σοὶ 
πάλαι δοχεῖ οὐδὲν ἧττον ἢ ἡμῖν" ἀλλ᾽ ἴσως αἰσχύνῃ λέ- 
γειν ταῦτα. μὴ ἡμῶν ῆς ἀχϑόμενος ὅτι τρέφεις ἡμᾶς ἐξό-- 
ὅου μεμνῆσϑαι. ἐπεὶ οὖν σὺ σιωπᾷς, ἐγὼ λέξω χαὶ δεὸρι 
σοῦ χαὶ ὑπὲρ ἡμῶν. ἡμῖν γὰρ δοχεῖ πᾶσιν, ἐπείπερ παρε- 
σχευάσμεϑα, μὴ ἐπειδὰν ἐμβάλωσιν οἱ πολέμιοι εἰς τὴν 
σὴν ᾿ χώραν τότε μάχεσϑαι, μηδ᾽ ὶ ἐν τῇ φιλίᾳ χα θἡμένοδς 
ἡμᾶς ὑπομένειν, ἀλλ᾽ ἰέναι ὡς τάχιστα εἰς τὴν πολεμίαν. 
γῦν μὲν γὰρ ἐν τῇ σῇ χώρᾳ ντες πολλὰ τῶν σῶν σινό-15 
μεϑα ἄχοντες "ἣν δ᾽ εἰς τὴν πολεμίαν ἴωμεν, τὰ ἐχείνων. 
καχῶς ποιήσομεν ἡδόμεν οι. ἔπειτα γῦν μὲν σὺ ἡμᾶς τρέ-16 
φέεις πολλὰ δαπανῶν, ἣν δ᾽ ἐκστρατευώμεϑα, ϑρεψό- 
μεϑα ἐκ τῆς πολ εμίας. ἔτι δὲ εἰ μὲν μείζων τις χίγδυ-17 
γος ἔμελλεν ἡμῖν εἶναι ἐχεῖ ἢ ἐνθάδε ᾽ ἴσως τὸ ἀσφαλέ- 
στάτον ἦν ἂν αἱρετέον. νῦν δὲ ἴσοι μὲν ἐχεῖνοι ἔσονται, 
ἦν τε ἐνθάδε ὑπομένωμεν ἦν τε εἰς τὴν ἐχείνων ἰόντες 
ὑπαντῶμεν αὐτοῖς, ἴσοι δὲ ἡμεῖς ὄντες μαχούμεθα, ἤν 
τε ἐνθάδε ἐπιόντας αὐτοὺς δεγώμεθϑα ἢν τε ἐπ᾿ ἐχείνους 
ἰόντες τὴν μάχην συνάπτωμεν. πολὺ μιέντοι γε ἡμεῖς μὲν18 
βελτίοσι καὶ ἐῤῥωμενεστέραις ταῖς ψυχαῖς τῶν στρατιω- 
τῶν χρησόμεϑα, ἣν ἴωιιεν ἐπὶ τοὺς ἐχϑροὺς καὶ μὴ 
ἄκοντες ὁρᾶν δοκῶμεν τοὺς πολεμίους πολὺ δὲ κἀχεῖς 
γοι μᾶλλον ἡμᾶς φοβήσονται, ὅταν ἀχούσωσιν ὅτι οὐχ 
ὡς φοβούμενοι πτήσσομεν αὐτοὺς οἴχοι οέον ογονεπ ἀλλ᾽ 
ἐπεὶ αἰσϑανόμεϑα. προςιόντας, ἀπαντῶμέν τε αὐτοῖς ἵγ' 
ὡς τάχιστα συμμίξωμεν, καὶ οὐχ ἀναμένοιιεν ἕως ἂν ἡ 
ἡμετέρα, χώρα καχῶται, ἀλλὰ φϑάνοντες ἤδη δηοῦμεν 
τὴν ἐχείνων γῆν. καίτοι, ἔφη, εἴ τι ἐχείνους μιὲν 'φοβε-19 
ρωτέρους ποιήσομεν, ἡμᾶς δὲ αὐτοὺς “ϑαῤῥαλεωτέρους, 

πολὺ τοῦτο ἡμῖν ἐγὼ πλεογέχτημα γομίζω, χαὶ τὸν χίν- 
ὅυνον οὕτως ἡμῖν μὲν ἐλάττω λογίζομαι, τοῖς δὲ πο- 
λεμίοις μείζω πολὺ ἂν μᾶλλον. χαὶ ὃ πατὴρ ἀεὶ λέγει 

19. πολὺ ἂν μᾶλλον) Νρῆ΄ιρ ἄν πόθ μᾶλλον οἵ Ρυᾶθοο- 
ἄρ θιι5 οομροιὶ Ρο555 πγ ἃ ἈΝ} ἔδ 5ζτιπ οοῖ. [0 αἰϊχαοῖ ΠπΟΠ 

Βτανὶβ ἀιοιοιυϊ ας πολὺ γὰρ μᾶλλον, 5ε4αθπῖθαβ. Βᾶες ἱθπ- 
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χαὶ σὺ φῇς: καὶ οἱ ἄλλοι δὲ πάντες διιολογοῦσιν (ὃς 
ειἷ μάχαι κρίνονται μᾶλλον ταῖς Ψυχαῖς ἢ ταῖς τῶν σω- 

ΖΟομάτων δώμαις. ὃ μὲν οἵ τως εἰπε" Κιαξάρης δὲ ἀπε- 
κρίνατο. ᾽1}} δπιως μέν, ὦ Κι θὲ χαὶ οἱ ἄλλοι Πέρσαι, 
ἐγὼ ἄχϑομαι ὑμιῦς τρέφων μηδ᾽ ὑπογνοεῖτε" τό γε μέν- 
τοι ἰέναι εἰς τὴν πολεμίαν ἤδη καὶ ἐμοὶ δοχεῖ βὅστιον 
εἶναι ποὸς πάντα. ᾿Ἐπεὶ τοίνυν, ἔφη Ο Κῦρος, διογγ- 
μονοῦμεν, συσχευαζώμεθϑα, καὶ ἢν τὰ τῶν ϑεῶν ἡμῖν 
ϑᾶττον συγχαταινῇ ̓Σ ἐξέωμεν ὡς τάχιστα. 

21 Εχ τούτου τοῖς μὲν στρατιώταις εἶπον συσχευάζε- 
σϑαι" ὃ δὲ Κῦρος ἔϑυε πρῶτον͵ ἐιὲν, “ΖΊιὶ βασιλεῖ, ἕπειτα 
δὲ καὶ τοῖς ἀλλ οιἰς ϑεοῖς, χαὶ ἡτεῖτο Ἱλ ἑως χαὶ εὐμιενεῖς 
ὄντας ἡγεμόνας γίγνεσϑαι τῇ στρατιᾷ καὶ παραστάτας 
ἀγαθοὺς καὶ συ μμάχους χαὶ συ ἰβούλους τῶν ἀγαϑῶν. 
συμπαρεκάλει δὲ χαὶ ἤρωας γῆς ΔΙηδίας οἰκήτορας καὶ 

“κηδεμόνας. ἐπεὶ δ᾽ ἐκαλλιέρησέ τὲ καὶ ἀϑρύον ἦν αὖ- 
τῷ τὸ στούτευμια πρὸς τοῖς ὁρίοις, τότε δὴ οἰωνοῖς χρη- 
σάικιεγος αἰσίοις ἐνέϑαλεν εἰς τὴν πολειιίαν. ἐπεὶ δὲ τά- 
χιστα διέϑη τὰ ὅρια, ἐκεῖ αὖ χαὶ Γῆν ἱλάσχετο χοαῖς 
καὶ ἧρωας Ἰσσυοίας οἶχή τορᾶς εὐμιενίζετο. ταῦτα δὲ 
ποιῆσας αὖϑις «Ἱ]ὴ πατρῴῳ ἔϑυε, καὶ εἴ τις ἄλλος 
ϑεῶν ἀνεφαίνετο, οὐδενὸς ἠμέλει. 

23 Ἐπεὶ δὲ χαλῶς ταῦτα εἶχεν, εὐθὺς τοὺς μὲν πεζοὺς 
προαγαγόντες οὐ πολλὴν ὁδὸν ἐστρατοπεδεύσαντο, τοῖς δ᾽ 
ἵπποις χαταδροίην ποιησάμενοι περιεβάλοντο πολλὴν καὶ 
παντοίαν λείαν. καὶ τὸ λοιπὸν δὲ μεταστρατοπεδευόμενοι 
χαὶ ἔχοντες ἀφ ϑονα τὰ ἐπιτῆ, ἡδεια χαὶ. δῃοῦντες τὴν χώραν 

24ἀνέιιενον τοὺς πολεμίους. ἡνίκα δὲ προςιόντες ἐλέγοντο 
οὐχέτι δέχ ἢ περῶν ὁδὸν ἀπέχειν, τότε δὴ ὃ Κῦρος λέγει; 
Ὦ Κὸ αξ Ξάρη, ὥρα δ) ἀπαντᾶν χαὶ μή τε τοῖς 1 πηλειιίος δο- 
χεῖν ἴτε τοῖς ἡμετέροις (0, ϑουμιένους ΠῚ ἀντιπροςιέναι, 

οδἀλλὰ δῆλοι ὦμεν ὁ ὃτι οὐχ ἄχον τες μαχούμεϑα. ἐπεὶ δὲ ταῦτα 
συνέδοξε τῷ Κυαξάρῃ, οὕτω δὴ συντεταγμένοι προΐε- 

σρηΐθβ, βδυδίαϊα οὐπὶ βπίαχὶ. δὶ Βδυϊο]αυ ἰοοαῖ, πολὺ γαρ 
“ἄλλον ἀϊοαῖ ΑἸ υῖβ Βεις ἐγνθῃβῖβϑα, Ζιιατν γουβιΐ 5ΘΟΠΙ ΘΗ 

ἀβου ρίτηι οβϑβεῖ το. πολὺ μᾶλλον Ρτο μάλλον. ΑΑἰφζιιθ ΠῚ ΤΠ] 

δπὸ ἀποθτι Ἐκ ἫΝ τίς συ ΜΠ] Βῖς τατίαπῖ. απποίδιιπιν ἃἀ 56- 

4αδηΐδον σουσαον ἰώχαι πολὺ γὰρ μᾶλλον: 4φιοᾷ ἰαπιθὰ πὸπ 
ἀμβέϊο δεθοσο ξαοίτιπν 6556. 
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σαν τοσοῦτον χαϑ' ἡμέραν ὅσον ἐδόχει αὐτοῖς. καλῶς 
ἔχειν. καὶ δεῖπν Ὃν μὲν ἀεὶ κατὰ φῶς ἐποιοῦντο, πυρὰ 
δὲ νύχτωρ οὐχ ἔκαιον ἐν τῷ στρατοπέδῳ " ἔμιπροσϑεν 
μέντοι τοῦ στρατοπέδου ὃ ἕχαιον, ὅπως δρᾷεν μὲν εἴ τι- 
γὲς νυχτὸς “προςίοιεν διὰ τὸ πῦρ, μὴ ὁρῶντο' δὲ ὑπὸ 
τῶν προςιόντων. πολλάκις δὲ χαὶ ὄπισϑεν τοῦ στρατο- 
πέδου ἐ ἐπυρπόλουν “ἀπάτης ἕνεχ τῶν πολεμίων " ὡςτ᾽ 
ἔστιν ὅτε χαὶ κατάσκοποι ἐνέ ἔπιπτον εἰς τὰς προφυλ «- 
χὰς αὐτῶν, διὰ τὸ ὀπισϑὲν τὰ πυρὰ εἶναι ἔτι πρόσω τοῦ 

στρατοπέδου ς οἰόμενοι εἶναι. 
οι μὲν. οὔν “Τσσύριοι καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς. ἐπεὶ ἤδη38 

ἐγγὺς ἀλλήλων τὰ στρατεύματα ἐγίγνοντο ; τάφρον 2 πε- 
ριεβάλ οντο, ὅπερ χαὶ γῦν ἔτι ποιοῦσιν οἱ βάρβαροι βε- 
σιλεῖς. ὅπου ἂν ̓ σἐρατοπεδεύωνται, τάφρον περιβάλλον- 
ται εὐπετῶς διὰ τὴν πολυχειοίαν" ἴσασι γὰρ ὅτι ἱππιχὸν' 
στράτευμα ἐν νυχτὶ ταραχῶϑδές ἐστι καὶ δύςχοηστον ἄλ- 
λως τε χαὶ βάρβαρον. πεποδισμένους τε γὰρ ἔχουσι τοὺς 27 
ἵππους ἐπὶ ταῖς φάτναις, χαὶ εἴ τις ἐπ᾿ αὐτοὺς ἴοι, ἔρ-- 
γον μὲν γυχτὸς λῦσαι ἵππους, ἔργον δὲ πολήδίσωις ἔρ) γον δ᾽ 
ἑπισάξαι, ἔργον δὲ ϑωρακίσασϑιω, ἀναβάντας δ᾽ ἐξ ἵππον 
ἐλάσαι διὰ στρατοπέδου παντάπασιν ἀδύνατον. τούτων 
δὴ ἕγεχα πάντων καὶ οἱ ἄλλοι καὶ ἐκεῖνοι τὰ ἐρύματα 
περιβάλλονται, καὶ ἅμια αὐτοῖς δοκεῖ τὸ ἐν ἐχυρῷ εἶναι 
ἐξουσίαν παρέχειν, ὅταν βούλωνται μάχεσϑαι. τοιαῦτα μὲν 28 
δὴ ποιοῦντες ἐγγὺς ἀλλ ἥλων ἐγίγνοντο. ἐπεὶ δὲ προςιόύν-- 
τὲς ἀπεῖχον ὅσον παρασάγγην, οἱ μὲν ᾿Ἵσσύριοι οὕτως 
ἐσερατοπεδεύοντο ὥςπερ εἴρηται, ἐν περιτεταφρευ μένῳ 
μὲν χαταφανεῖ δέ, ὃ δὲ Κῦρος ὡς ἐδύνατο ἐν ἀφανε- 
στάτῳ, χώμας τε καὶ γεωλόφους ἐπίπροσϑεν ποιη σά- 
μενος, γομίζων πάντα τὰ πολέμια ἑξαίφνης ὁριύμενα 
φοβερώτερα τοῖς ἐναντίοις εἶναι. χαὶ ἐκείνην μὲν τὴν 
νύχτα ὥςπερ ἔπρεπε προφυλαχὰς ποιησάμενοι ἑχάτεροι 
ἐχοιμή [ϑησαν 

Τῇ ἮΝ ὑστεραίᾳ ὁ μὲν σσύριος καὶ ὃ Κοοῖσος χαὶ οἱ28 
ἄλλοι ἡγεμόνες ἀνέπατον τὰ στρατεύματα ἐν τῷ ἐχυρῷ" 
Κῦρος δὲ χαὶ Κυαξάρης συνταξάμενοι περιέμενον, ὡς, εἶ 

20. ποιοῦσιν --ο- περιβάλλονται Ἐπ ρ 65 Ηευδο  ὶ. ν. 177. 
μηδ᾽ ὕσιερ φιλεῖτε ὁρᾶν, πάϑης σὺ τοῦτο, τοὺς ἀμείνογας πα- 
ρὸν φίλους ἑλέσθαι, τοὺς χαχίογνας λάβης. 
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προςίοιεν οἱ πολέμιοι; μαχούμενοι. ὡς δὲ δῆλον ἐγένετο 
ὅτι οὐχ ἑξίοιεν οἱ πολέμιοι ἐχ τοῦ ἐρύματος, οὐδὲ μάχην 
ποιήσοιντο ἐν ταῦ τῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὃ μὲν Κυαξάρης καλέσας 

ϑοτὸν Κῦρον καὶ τῶν ἄλλων τοὺς ἐπικαιρίους ἔλεξε τοιάδε. 
“]οχεῖ μοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ὥςπερ τυγχάνομιεν συντετα- 
γμένοι. οὕτως ἰέναι πρὸς τὸ ἔρυμα τῶν ἀνδρῶν καὶ δη- 
λοῦν ὅτι ϑέλομιεν μάχεσϑαι. οὕτω γάρ, ἔφη, ἐὰν μὴ 
ἀντεπεξίωσιν ἐκεῖνοι, οἱ μὲν ἡμέτεροι μᾶλλον ϑαῤῥή- 
σαντες ἀπίασιν, οἱ πολέμιοι δὲ τὴν τόλμαν ἰδόντες ἡμῶν 

51 μάλλον φοβηϑήσονται. τούτῳ μὲν δὴ οὕτως ἐδόκει. ὃ 0 δὲ 
Κῦρος Π]ηδαμῶς, ἔφη, πρὸς τῶν θεῶν, ὦ Κυαξάρη, 
οὕτω ποιήσωμεν. εἰ γὰρ ἤδη ἐκφανέντες πορευσύμεϑα 
ὗ σὺ χελεύεις, νῦν τὲ προςιόντας ἡμιᾶς οἱ πολέμιοι ϑεά- 

σονται, οὐδὲν φοβούμενοι, εἰδότες ὅτι ἐν ἀσφαλεῖ εἰσι 
τοῦ μηδὲν παϑεῖν" ἐπειδάν τὲ μηδὲν ποιήσαντες ἀπίω-- 
μεν, πάλιν χαϑορῶντες ἡμῶν τὸ πλ ἦϑος πολὺ ἐνδεέ- 
στερον τοῦ ἑαυτῶν, καταφρονήσουσι χαὶ αὔριον ἐξίασιε 

ϑΖπολὺ ἐῤῥωμεν ἐπι δον ταῖς γνώμαις. νῦν δ᾽, ἔφη, εἰδό- 
τὲς μὲν ὅτι πάρεσμεν, οὐχ ὁρῶντες δὲ ἡμᾶς, εὖ τοῦτο 
ἐπίστω, οὐ καταφρονοῦσιν ἀλλὰ «φροντίζουσι τί ποτε 
τοῦτ' ἐστί, χαὶ διαλε) ὄμενοι περὶ γμῶν ἐγῴδ᾽ ὃτι οὐδὲν 
παύονται. ὅταν ὁ᾽ ἐξίωσι, τότε δεῖ αὐτοῖς ἅμα φανε- 
ρούς τε ἡμᾶς γενέσϑαι καὶ ἰέναι εὐθὺς δμόσε εἰληφότας 

ϑϑαὐτοὺς ἔνϑα πάλαι ἐβουλόμεϑα. λέξαντος δὲ οὕτω Κύ- 
ρου συνέδοξε ταῦτα καὶ Κυαξάρῃ χαὶ τοῖς ἄλλοις. καὶ 
τότε μὲν δειπνοποιησάμενοι χαὶ φυλαχὰς χαταστησάμενοι 
καὶ πυρὰ πολλὰ πρὸ τῶν φυλ αχιῦν καύσαντες ἐκοιμήϑης- 

3ά4σαν. τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ πρωὶ Κῦρος μὲν ἐστεφανιυμένος 
ἔϑυε, παρή) γγειλε δὲ χαὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοτίμοις ἐστεφα- 
γιωμένοις πρὸς τὰ ἱερὰ παρεῖναι. ἐπεὶ δὲ τέλος εἶχεν ἢ 
ϑυσία, συγκαλέσας αὐτοὺς ἔλεξεν, 

Ανδρες, οἱ μὲν ϑεοί, ὡς οἵ τὲ μάντεις φασὶ 
καὶ ἐμοὶ συνδοχεῖ, μάχην ἔσεσϑαι προαγγέλ λουσι καὶ 
γίχην διδύασι χαὶ σωτηρίαν ὑπισχνοῦνται ἐν τοῖς 

ϑϑιεροῖς. ἐγὼ δὲ ὑμῖν μὲν παραινῶν. ποίους τινὰς χρὴ 
εἶναι ἐν τῷ τοιῷδε αἰσχυνοίμην ἄν" οἶδα γὰρ ὑμᾶς 
ταὐτὰ ἐπισταμένους χαὶ μεμελ ἑτηχότας καὶ ἀκηκοό- 
τας χαὶ ἀχούίοντας διὰ τέλους οἷάπερ ἐγώ, ὥςτε χἂν 
ἄλλους εἰχότως ἂν διδάσκοιτε. τάδε δὲ εἰ μιἢ τυγχάνετε 
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καταγεγοηκότες, ἀχούσατε" οὺς “γάρ γεωστὶ συμμάχους τε36 
ἔχομεν καὶ πειριύμεϑα ἡμῖν αὐτοῖς ὁμοίους ποιεῖν, τού- 
τοὺς δὲ ἡιιᾶς δεῖ ὑπομιιιν ἤσχειν ἐφ' οἷς τε ἐτρεφόμεϑα 
ὑπὸ Κυαξάρου, ὁ ἅ τε ἡσκοῦμεν, ἐφ᾽ ἃ τε αὐτοὺς παρα- 
χεχλήχαμεν, ὧν τε ἄσμενοι ἀνταγωνισταὶ ἔφασαν ἡμῖν 
ἔσεσϑαι. καὶ τοῦτο δ᾽ “αὐτοὺς ὑπ πομιμνήσχετε ὅτι "δι 731 
ἡμέρα δείξει ὧν ἕχαστός ἐστιν ἄξιος. ὧν γὰρ ἂν ὀψι- 
μαϑεῖς ἄνθρωποι γένωνται, οὐδὲν ϑαυμαστὸν εἴ τινες 
αὐτῶν χαὶ τοῦ ὑποιιιιινήσχοντος δέοιντο, ἀλλ᾽ ἀγαπη- 
τὸν εἰ χαὶ ἐξ ὑποβολῆς δύναιντο ἄνδρες ἀγαϑοὶ εἰναι. 
χαὶ ταῦτα μέντοι πράττοντες ὅπια χαὶ ὑμῶν αὐτῶν πεῖ-ϑὉ 
ραν λήψεσϑε. ὃ μὲν γὰρ δυνάμενος ἐν τῷ τοιῇδε χαὶ 
ἄλλους βεῖ τίους ποιεῖν, εἰχότως ἂν ἤδη καὶ ἑαυτῷ συν- 
εἰδείη τελέως ἀγαϑὸς ἀνὴρ ὧν; ὃ δὲ τὴν. τούτων ὑπό- 

μνησιν αὐτὸς μόνος ἔχων χαὶ τοῦτ᾽ ἀγαπῶν, εἰκότως ἂν 
ἡμιτελῆ αὑτὸν νομίζοι. τούτου δ᾽ ἕνεχα οὐχ ἐγώ, ἔφη.39 
αὐτοῖς λέγω, ἀλλ ὑμᾶς χελεύω λέγειν. ἵνα χαὶ ἀρέσχειν 
ὑμῖν πειρνται" ὑμεῖς γὰρ χαὶ πλησιάζετε, αὐτοῖς ἕχαστος 

τῷ ἑαυτοῦ μέρει. εὖ δὲ ἐπίστασϑε, ἔφη, ὡς ἢν ϑαῤῥοῦν- 
τὰς τούτοις ὑμᾶς αὐτοὺς ἐπιδειχνύητε, χαὶ τούτους χαὶ 
ἄλλους “πολλοὺς οὐ λόγῳ ἀλλ᾿ ἔργω ϑαῤθεῖν διδάξετε. 
τέλος εἶπεν ἀπιόντας ἀριστᾶν ἐστεφανωμένους, καὶ σπον-40 
δὰς ποιησαμένους ἥχειν εἰς τὰς τάξεις αὐτοῖς στεφάνοις. 
ἐπεὶ δ᾽ οὗτοι ἀπῆλϑον, αὖϑις τοὺς οὐραγοὺς προς- 
ἐχάλεσε, χαὶ τούτοις αὖ τοιάδε ἐνετέλλετο. 

Ἄνδρες Πέρσαι, ὑμεῖς χαὶ τῶν διιοτέμων γεγόνατεά 1 
χαὶ ἐπιλελ ἐγμένοι ἐστέ, οἱ δοχεῖτε τὰ μὲν ἄλλα τοῖς χρα- 
τίστοις ὅμοιοι εἶναι, τῇ δ᾽ γλιχίᾳ χαὶ φρονιμώτεροι. 
καὶ τοίνυν χώραν ἔχετε οὐδὲν ἧττον ἡμῶν ἕντεμιον τῶν 
προστατῶν" ὑμεῖς γὰρ ὄπισϑεν ὄντες τούς τ᾽ ἀγαϑοὺς 
ἂν ἐφορῶντες. καὶ ἐπιχελεύοντες αὐτοῖς ἕτι κρείττους 
ποιοῖτε, χαὶ εἴ τις μαλαχίζοιτο, καὶ τοῦτον δρῶντες οὐχ 
ἂν ἐπιτρέποιτε αὐτῷ. συμφέρει δ᾽ ὑμῖν, εἴπερ τῳ χαὶ42 
ἄλλῳ τὸ νιχᾶν χαὶ διὰ τὴν. ἡλιχίαν χαὶ διὰ τὸ ϑάρος 
τῆς στολῆς. ἢν δ᾽ ἄρα ὑμᾶς χαὶ οἱ ἔμπροσϑεν ἀναχα- 
λοῦντες ἔπεσϑαι παρεγγυῶσιν, ὑπαχοίετε αὐτοῖς, χαὶ ὕπως 
μηδ᾽ ἐν τούτῳ αὐτῶν ἡττηϑήσεσϑε, ἀντιπαραχελευόμεν οι 
αὐτοῖς ϑᾶττον ἡγεῖσϑαι ἐπὶ τοὺς πολεμίους. χαὶ ἀπιόν- 

τες, ἔφη, ἀριστύσαντες χαὶ ὑμεῖς ἥχετε σὺν τοῖς ἄλλοις 
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4ϑἐστεφανωμένοι εἰς τὰς τάξεις. οἱ μὲν δὴ ἀμφὶ Κῦρον ἐ ἐν 
τούτοις ἦσαν" οἱ ὁ᾽ “Πσσύριοι καὶ δὴ ἠριστηκότες ἐξῃ- 
ἑσάν τὲ ϑρασέως καὶ παρετάττοντο ἐῤῥωμένως. παρέ- 
ταττὲ δὲ αὐτοὺς αὐτὸς ὃ ̓ βασιλεὺς ἐφ᾽ ἅρματος παρε- 
λαύνων χαὶ τοιάδε παρεχελεύξτο. 

44 ἄνδρες ἩἩσσύριοι, νῦν δεῖ ἄνδρας ἀγαϑοὺς εἶναι. 
νῦν γὰρ περὶ ψι χῶν τῶν ὑμετέρων ὃ ) ἀγὼν χαὶ περὶ γῆς 
ἐν ἢ ἕφυ ὑτὲ χαὶ περὶ οἴχων ἐν οἷς ἐτράφητε. χαὶ περὶ 
γυναιχῶν δὲ καὶ τέχνων καὶ περὶ πάντων ὧν πέπασϑε 
ἀγαϑῶν. γιχήσαντες μὲν γὰρ ἁπάντων τούτων ὑμεῖς 
ὥςπερ πρόσϑεν χύριοι ἔσεαϑε" εἰ δὲ ἦτ ττηϑήσεσϑε, εὖ 

45ἴστε ὅτι 'παραδώσετε ταῖτα πάντα τοῖς πολεμίοις. ἅτε 
οὖν νίχης ἐρῶντες μένοντες μάχεσϑε. μωρὸν γὰρ τὸ χρα- 
τεῖν βουλομένους τὰ τυφλὰ τοῦ σώματος καὶ ἄοπλα χαὶ 
ἄχειρα ταῦτα ἐναντία τάττειν τοῖς πολ ἑμέοις φεύγοντας " 
μωρὸς δὲ καὶ εἴ΄ τις ζῆν. βουλόμενος φεύγειν ἐπιχειρεῖ, 
εἰδὼς ὃτι οἱ μιὲν νικῶντες σώζονται; οἱ δὲ φεύγοντες 
ἀποϑνήσκουσι μᾶλλον τῶν μενόντων. μωρὸς δὲ χαὶ εἰ 
τις χϑημάτων ἐπιϑυμῶν ἧτταν προςίεται" τίς γὰρ, οὐχ 

οἶδεν ὅτι οἱ μιὲν νιχῶντες τά τὲ ἑαυτῶν σώζουσι χαὶ τὰ 
τιοῦν ἡττωμένων προς} ἀμβάνουσιν, οἱ δ᾽ ἡττώμενοι. ἅμα 

ἀθέἑαυτούς τε καὶ τὰ ἑαυτῶν πάντα ἀποβάλλουσιν; ὃ μὲν 
δὴ ᾿σσύριος ἐν τούτοις ἦν. 

Ὃ δὲ “Κυαξάρης πέμπων πρὸς τὸν Κῦρον ἔλεγεν ὅτι 
ἤδη καιρὸς εἴη ἄγειν ἐπὶ τοὺς πολεμίους " εἶ γὰρ νῦν, 
ἔφη, ὀλίγοι ἔτι εἰσὶν. οἱ ἔξω τοῦ ἐρύματος, ἐν ὦ ἄν 
προςίωμεν πολλοὶ ἔσονται" μὴ οὗν. ἀναμείνωμεν ἕως ἂν 
πλείους ἡμῶν “γένωνται. ἀλλ᾽ ἴωμεν ἕως" ἔτι οἰόμεϑα 

ἀγεὐπετῶς ἂν αὐτῶν κρατῆσαι. δὲ ἀχυμὲ “Κῦρος ἀπεκχρές- 
}Ὶ νατο ; Ὼ Κυαξάρη, εἶ μὴ ὑπὲρ ἥμισυ αὐτῶν “ἔσονται οἱ 

ἡττηϑέντες . εὖ ἴσϑι ὅτι ἡικιῶᾶς μὲν ἐροῦσι φοβουμένους 
τὸ πλῆϑος τοῖς ὀλίγοις ἐπιχειρῆσαι, αὐτοὶ δὲ οὐ νομιοῦ- 

. σιν ἡττῇ ἴσϑαι, ἀλλ ἄλλης σοι μάχης δεήσει, ἐν ἢ ἄμει- 
γὸν ἂν ἴσως βουλεύσαιντο ἢ νῦν βεβούλευνται, παρα- 
δόντες ἑαυτοὺς ἡμῖν ταμιεύεσϑαι ὥςτε ὁπόσοις ἂν βου- 

ἰϑλώμεϑα αὐτῶν μιάχεσϑαι. οἵ μὲν δὴ ἄγγελοι ταῦτα 
ἀχού σαντὲς (ὥχοντο. 

Ἔν τούτῳ δὲ ἦχε Χρυσάντας τε ὃ Πέρσης καὶ ἄλλοι 
τινὲς τῶν διοτίμων αὐτομίλους ἄγοντες. καὶ ὃ Κῦρος 
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ὥςπερ εἰχὺς ἠρώτα τοὺς αὐτομιόλ οὺυς τὰ ἐκ τῶν πολε- 
μέων. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι ἐξίοιέν τε ἤδη σὺν τοῖς ὗπλοις 
χαὶ παρατάττοι αὐτοὺς αὐτὸς δ᾽ βασιλεὺς ἕξω ὧν χαὶ 

παρακχελεύοιτο μὲν δὴ τοῖς ἀεὶ ἔξω οὖσι πολλά τε χαὶ 

ἰσχυρά, ὡς ἔφασαν λέγειν τοὺς ἀκούοντας. ἔνϑα δὴ ὃ 
Χρυσάντας εἶπε ; Τί δ᾽ , ἔφη, ὦ Κῦρε, εἶ καὶ σὺ σιγ-49 
χαλέσας ἕως ἔτι ἔξεστι παραχελεύσαιο, εἰ ἄρα τι ὦ 
σὺ ἀμείνους ποιήσαις τοὺς στουτιώτας καὶ ὃ Κῦρος30 
εἶπεν, Ὦ Χρυσάντα, μηδέν σε λυπούντων αἱ τοῦ ᾿Ἴσσυ- 
ρίου παραχελεύσεις " οὐδεμία γάρ ἐστιν οὕτω καλὴ πα- 
ραίνεσις ἥτις τοὺς μὴ ὄντας ἀγαϑοὺς αὐϑημερὺν ἀχού- 
σαντας ἀγαϑοὺς ποιήσει" οὐχ ἂν οὖν τοξύτας 1 γε; εἰ μὴ 
ἔμπροσϑεν τοῦτο μεμιελετηκχότες εἶεν, οὐδὲ μὴν ἀκοντι- 
στάς, οὐδὲ μὴν ἱππέας, Οὐ Δλ᾽ρ ἰυῤιδὸ "μὴ » τά γε σώματα 
ἱχανοὺς πονεῖν, ἣν μὴ πρόσϑεν ἠσχηχότες (ἦσι. καὶ 651 
Χρυσάντας εἶπεν, 4.» ἀρχεῖ τοι, ὦ Κῦοε, ἢν τὰς 
ψυχὰς αὐτῶν παραχελευσάμενος ἀμείνονας ποιήσῃς. Ἢ 
χαὶ δύναιτ᾽ ἄν, “ἔφη ὁ Κῦοος, εἷς λόγος ῥηϑεὶς αὐϑη- 
μερὺν αἰδοῦς μὲν ἐιιπλῆσαι τὰς ψυχὰς τῶν ἀκουσάν- 
των, ἢ ἀπὸ τιῶν αἰσχρῶν χωλύειν, προτρέψαι δὲ ὡς 
χοὴ ἐπαίνων ἕνεχα πάντα μὲν πόνον, πάντα δὲ κίν- 
δυνον ὑποδύεσϑαι, λαβεῖν δ᾽ ἐν ταῖς γνώμαις βεβαίως 
τοῦτο ὡς αἱοετώτεούν ἐστε μαχομένους ἀποϑνήσχειν 
μᾶλλον ἢ φεύγοντας σώζεσθαι; ἀρ οὐκ, ἔφη, εἰ μέλ-52 
λουσι τοιαῦται διάνοιαι ἐγ) γραφήσεσϑαι ἀνθρώποις καὶ 
ἔμμονοι ἔσεσϑαι; πρῶτον μὲν νόμους ὑπάρξαι δεῖ τοι- 
οὕτους δ ὧν τοῖς μὲν ἀγαϑοῖς ἔντιμος χαὶ ἐλ ευϑέριος 
ὃ βίος παρασχευασϑήσεται, τοῖς δὲ καχοῖς ταπεινός τέ 
χαὶ ἀλγεινὸς καὶ ἀβίωτος ὃ αἰὼν ἐπανακείσεται; ἔπειτα53 
δὲ διδασχάλους, οἶμαι, δεῖ χαὶ ἄρχοντας ἐπὶ τούτοις γε- 
γέσϑαι οἵτινες δείξουσί τε ὀρϑῶς χαὶ διδάξ ξουσι χαὶ 
ἐϑιοῦσι ταῦτα δρᾶν, ἔςτ᾽ ἂν ἐγγένηται αὐτοῖς τοὺς μὲν 
ἀγαϑοὺς καὶ εὐχλεεῖς εὐδαιμονεστάτους τῷ ὄντι νομί- 
ζειν, τοὺς δὲ καχοὺς χαὶ δυςχλεεῖς ἀϑλιωτάτους ἁπάν- 
των ἡγεῖσϑαι. οὕτω γὰρ δεῖ διατεϑῆναι τοὺς μέλλ. οντάς 
τοῦ ἀπὸ τῶν πολεμίων “φύβου τὴν μάϑησιν χοείττονα 
παρέξεσθαι. ἃ εἰ δέ τοι ἰόντων εἰς μάχην σὺν ὅπλοις, ἐν54 
ᾧ πολλοὶ καὶ τῶν παλαιῶν μαϑημάτων ἐξίστανται, ἐν 
τούτῳ δυνήσεταί τις ἀποῤῥαψῳδήσας παραχρῆμα ἄνδρας 
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πολεμιχοὺς ποιῆσαι, πάντων ἂν ῥᾷστον εἴή χαὶ μαϑεῖν 
δϑχαὶ διδάξαι τὴν μεγίστην τιῦν ἐν ἀγϑρώποις ἀρετήν. ἐπεὶ 

ἔγωγ᾽ Ἶ ἔφη, οὐδ᾽ ἀν τούτοις ἐπίστευον ἐμιμόνοις ἔσεσϑαι 
οὺς γῦν ἔχοντες παρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς ἠσχοῦμεν, εἰ μὴ χαὶ 
ὑμᾶς ἑώρων παρόντας, οἱ χαὶ παραδείγματα αὐτοῖς ἔσε- 
σϑὲε οἵους χρὴ εἶναι, καὶ ὑποβαλεῖν δυνήσεσϑε, ἦν τι ἐπι- 
λανϑάγωνται. τοὺς δ᾽ ἀπαιδεύτους παντάπασιν ἀρετῆς 
ϑαυμάϊ, ζοιμ' ἄν, ἔφη, ὦ “Αρυσάντα, εἴ τι πλέον ἂν ὠφε- 
λήσειε λόγος καλῶς ῥηϑεὶς εἰς ἀνδραγαϑίαν ῆ τοὺς ἀπαι- 
δεύτους ς μουσικῆς ἄσμα μάλα καλῶς ἀσϑὲν εἰς μου- 
σιχήν. 

56. Οἱ μὲν τοιαῦτα διελέ ἔγοντο. ὃ δὲ Κυαξάρης πάλιν πέμ- 
πίὺν ἔλεγεν ὅτι ἐξαμαρτάνοι διατρίβων χαὶ οὐχ ἄγων 
ὡς τάχιστα ἐπὶ τοὺς πολεμίους. καὶ ὃ Κῦρος ἀπεχρίς- 
γάτο δὴ τύτε τοῖς ἀγγέλοις, .1λλ: εὖ μὲν ἴστω, ἔφη, ὅτι 
οὔπω εἰσὶν ἔξω ὅσους δεῖ" χαὶ ταῦτα ἀπαγγέλλετε αὐτῷ 

57ἐν ἅπασιν" διίως δέ, ἐπεὶ ἐχείνω δοχεῖ, ἄξω ἤδη. ταῦτ᾽ 
εἰπὼν χαὶ προςευξάμενος τοῖς ϑεοῖς ἐξῆγε τὸ στράτευμα. 
ὡς δ᾽ ἤρξατο ἄγειν ϑᾶττον, ὃ μὲν ἡγεῖτο, οἱ δ᾽ ἐεἰ- 
ποντο εὐτάχτως μὲν διὰ τὸ ἐπίστασϑαι χαὶ μεμελετη- 
κέναι ἐν τάξει πορεύεσθαι, ἐῤῥωμένως δὲ διὰ τὸ φιλο- 
γείχως ἔχειν πρὸς ἀλλήλους χαὶ διὰ τὸ τὰ σώματα ἐχ- 
πεπονῆσϑαι καὶ διὰ τὸ πάντας ἄρχοντας τοὺς πρωτο- 
στάτας εἶναι, ἡδέως δὲ διὰ τὸ φρονίμως ἔχειν " ἠπί- 
σταντο γὰρ χαὶ ἐκ πολλοῦ οὕτως ἐμεμαϑήχεσαν ἀσφα- 
λέστατον εἶναι χαὶ ῥᾷστον τὸ ὁμόσε ἰέναι τοῖς πολεμίοις, 

ἄλλως τε χαὶ τοξόταις, χαὶ ἀκοντισταῖς χαὶ ἱππεῦσιν. 
δϑέἕως δ᾽ ἔτι ἕξω βελῶν ἦσαν, παρηγγία ὃ Κῦρος σύν- 
ϑημα Ζεὺς ξύμμαχος χαὶ ἡγεμών. ἐπεὶ δὲ πάλιν ἧχε 
τὸ σύνθημα ἀνταποδιδόμενον, ἐξῆογεν αἱ ὃ Κῦρος 
παιᾶνα τὸν νομιζόμενον " οἱ δὲ ϑεοσεβῶς πάντες συν- 
ἐπήχησαν μεγάλῃ τῇ φωνῇ᾽ ἐν τῷ τοιούτῳ γὰρ 
δὴ οἱ δεισιδαίμονες ἧττον τοὺς ἀνϑοεὶ πους φοβοῦνται. 

δθἐπεὶ δ᾽ ὃ παιὰν ἐγένετο, ἅμα πορευύμενοι οἱ δμό- 
τιμοι φαιδροί, πεπαιδευμένοι. χαὶ παρορῶντες εἰς ἀλ- 
λήλους, ὀνομάζοντες παραστάτας, ἐπιστάτας, λέγον- 
τες πολὺ τὸ ᾿4γετ᾽, ἄνδρες φίλοι, γετ᾽, ἄνδρες ἀγαϑοΐ, 

56. ἐν ἅπασι») Οοταπε οπηηΐθιιβ, δα δὐσοηάδπν Νίραονιπι ἀδ 
Ῥευϑὶβ ορί πίομομ  ὅ8. πάλιν ἣχε] οι, Ἄπὰ}. 1. 8. 16. 
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παρεχάλουν ἀλλήλους ἕπεσϑαι. οἱ δ᾽ ὄπισϑεν αὐτῶν 
ἀχούσαντες ἀντιπαρεκελ. εὔοντο τοῖς πριύτοις ἡγεῖσθαι ἐῤ- 
θωμένως. ἦν δὲ μεστὸν τὸ στράτευμα τῷ Κύρῳ προϑυ- 
μίας, φιλοτιμίας, ῥώμης, ϑάῤῥους, παρακελευσμοῦ, 
σωφροσύνης. πειϑοῦς" ὅπερ, οἶμαι; δεινότατον τοῖς ὑπε- 
ναντίοις. τῶν ὁ᾽ “Ἰσσυρίων οἱ μὲν ἀπὸ τῶν ἁρμάτωνθο 
προμαχοῦντες, ὡς ἐγγὺς ἤδη προςεμίγνυον τὸ Πεοσι- 
κὸν πλῆϑος, ἀνέβαινόν τε ἐπὶ τὰ ἅἄοματα καὶ ὑπεξ ἤγον 
πρὸς τὸ ἑαυτῶν πλῆϑος" οἱ δὲ τοξόται χαὶ ἀχοντισταὶ 
χαὶ σφενδονῆται αὐτῶν ἀφίεσαν τὰ βέλη πολὺ ποὶν ἔξι- 
κγεῖσϑαι. ὡς δ᾽ ἐπιόντες οἱ Πέρσαι ἐπέβησαν τῶν ἀφει-61 
μένων βελῶν, ἐφϑέγξατο δὴ ὁ Κῦρος, “νδρες ἄριστοι, 
ἤδη ϑᾶττόν τις ἰὼν ἀνοδονθύπον (ὦ ἑαυτὸν χαὶ παρὲ γγυάτω. 
οἱ μὲν δὴ παρεδίδοσαν τοῦτο" ὑπὸ δὲ προϑυμέας χαὶ 
“μένους χαὶ τοῦ σπεύδειν συμμῖ ξαι δρόμου τιν ς ἤοϑαν, 
συνεφείπετο δὲ χαὶ πᾶσα ἢ φάλ αγΞ δρόμῳ. χαὶ αὐτὸς δὲ ὅ62 
Κῖοος ἐπιλαϑόμενος τοῦ βάδην. ὁρόω ἡγεῖτο, καὶ ἅμα 
ἐφϑέγγετο Τίς ἕψεται; : "Τίς ἀγαϑός; Τίς. ἄνδρα πρῶτος 
καταβαλεῖ: οἱ δὲ ἀκούσαντες ταὐτὸ τοῦτο ἐφϑέγγοντο, 
χαὶ διὰ πάντων δὴ ὥςπερ παρηγγύα οὕτως ἐχώρει Τίς 
ἕψεται; Τίς ἀγαθός: οἱ μὲν δὴ Πέρσαι οὕτως ἔχοντες 63 
ὁμόσε ἐφέροντο" οἵ 7ε μὴν πολέμιοι οὐχέτι ἐδύναντο 
μένειν, ἀλλὰ στραφέντες ἔφευγον εἰς τὸ ἔρυμα. οἱ δ᾽ θ4 
αὖ Πέρσαι χατά τε τὰς εἰςόδους ἐ ἐφεπόμενοι ὠϑοὺ μένων 
αὐτῶν “πολλοὺς χατεστούώγνυσαν, τοὺς δ᾽ εἰς τὰς τά- 
φθους ἐμπίπτοντας ἐπειςπηδῶντες “ἐφόνευον ἄνδρας ὃ ὁμοῦ 
χαὶ ἵππους" ἔνια γὰρ τῶν ἁρμάτων «εἰς τὰς τάφρους 
ἠναγχάσϑη φεύγοντα ἐμιπεσεῖν. χαὶ οἱ τῶν ϊήδων δ᾽ 65 
ἱππεῖς δρῶντες ταῦτα ἤλαυνον εἰς τοὺς ἱππέας τοὺς τῶν 
πολεμίων " οἱ δ᾽ ἡῤέκλιναν χαὶ τούτοις. ἔνϑα δὴ καὶ 
ἵππων διωγμὸς ἦν καὶ ἀνδρῶν χαὶ φόνος ἔξ ἀμφοτέ- 
θων. οἱ δ᾽ ἐντὸς τοῦ ἐού ματὸς τον “Ἱσσυρίων ἑστηχό- -06 

τες ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῆς τάφρου τοξεύειν “ἐν ἢ ἀχκον- 

τίζειν εἰς τοὺς καταχαίνοντας οὔτε ἐφρόνου νγ οὔτε ἐδίύ- 
γάαντο διά τε τὰ δεινὰ ὁράματα χαὶ διὰ τὸν φόβον. τάχα 

θ0. ἀνέβαινον Ιοουπν ὙΠ] 1. 39, τὰ μὲν ὥρματα ἔφευγεν 
εὐθύς, τὰ μὲν χαὶ ἀναλαβόντα τοὺς παραβάτας, τὰ δὲ χαὶ 
ἀπολιπὸν Τὰ σον θηγαν τ ὁ προ δον. αἴ οβιρι ονοῖ οὸ5 4{| σεν 
ἐἶθιι5. 15] σι θαπὶ δ ρμαυσηδινάϊιν εβοθη ἶββθ. 
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δὲ καὶ χαταμαϑόντες. τῶν Περσῶν τινάς διαχεχοφότας 
πρὸς τὰς εἰςόδους τοῦ ἐούματος ἐτράποντο χαὶ ἀπὸ τῶν 

ΘγΥχκεφαλῶν τῶν ἔνδον. ἰδοῖσαι δὲ αἱ γυναῖχες τῶν ᾿Ἵσσυ- 
θίων χαὶ τῶν συμμάχων γδὴη φυγὴν χαὶ "ἐν τῷ στρατοπέ- 
δῳ ἀνέχραγον χαὶ ἔϑεον δοιὰ ̓ηγμέναι, αἱ μὲν χαὶ τέανα 
ἔχουσαι, αἱ δὲ καὶ γεώτεραι, χαταῤῥη γνύμεναί τε τοὺς πέ- 
πλοῦς χαὶ δρυπτόμεναι, καὶ ἱκετεύουσι. πάντας ὅτῳ ἐντυγ- 
χάνοιεν μὴ φεύγειν χαταὶλ ιπόντας αὐτάς, ἀλλ᾽ ἀμῦναι καὶ 

θϑαύταῖς καὶ ταν οις καὶ σφίσιν αὐτοῖς. ἔνϑα δὴ καὶ αὐτοὶ οἱ 
βασιλεῖς σὺν τοῖς πιστοτάτοις στάντες ἐπὶ τὰς εἰξόδους 
καὶ ἀναβάντες ἐπὶ τὰς κεφαλὰς καὶ αὐτοὶ ἐμάχοντο χαὶ 

θθτοῖς ἄλλοις παρεκελεύοντο. ὡς δ᾽ ἔγνω ὃ Κῦρος τὰ γι- 
γνόμενα, δείσας μὴ καὶ εἰ βιάσαιντο εἴσω ὀλίγοι ὑγτες 
ὑπὸ πολλῶν σφαλεῖέν Ψὰν" παρηγγύησεν. ἐπὶ πόδα ἀνάγειν 

70 Ξω βελῶν καὶ πείϑεσϑαι. ἔγϑα δὴ ἔγνω τις ἂν τοὺς 
ὁμοτίμους πεπαιδευμένους. ὡς δεῖ" ταχὺ μὲν γὰρ αὐτοὶ 
ἐπείϑοντο, ταχὺ δὲ τοῖς ἄλλοις παρῇ) γελλον. ὡς ὁ᾽ ἔξω 
βελῶν ἐγένοντο. ἔστησαν κατὰ χώραν, πολὺ “μᾶλλον. .),χο- 
ροῦ ἀχριβῶς εἰδότες ὅπου ἔδει ἕχαστον αὐτῶν γενέσϑαι. 

69. τεείϑεσϑαι) πηρθεδίο ρᾶγοτθ φισπν τ 8. δἰΐάην ἐηἶει551 
υἱάθαμίιν ἀεθασθ, χαϊμὶ φείδεσθαι ον θη άιϊι εβ56. υΐβιιμι θϑβῖν 
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'ὕγτας ΟΡ τἱοϊοτίαπι σεροσγίαϊαπι ἄθος εἰ πα] ο5 Πόποτα δῇ" 
Βοῖϊ. ες Βοβεθιιθ, φαΐ ποοῖε οἀβιγὰ ἀδβαυιοταπῆ, Ρευβθιιθη- 
415 οαρϊταιν οομβι αι. Βθην παρε ἶνα σοπμδ τσ ον ἀχαιὶς ᾿ἵνου οἵ 
ἰξμανία: 5684 ἃ 6δο ἱπιρείγας γιμπϑ τι Δίθαϊ, αὶ βροπία νε]ὶμῖ, 
Ἰρϑαπι 56 αι ζι, 

Δηείνας δὲ ὃ Κῦρος μέτριον χφόνον αὐτοῦ σὺν τῷ στρα- 
τεύματι καὶ δηλώσας ὅτι ἕτοιμοί εἶσι. μάχεσϑαι , εἴ τις 
ἐξέρχοιτο, ὡς οὐδεὶς ἀντεξ Ξήει; ἀπήγαγεν ὅσον ἐδόχει κα- 
λῶς ἔχειν καὶ ἐστρατοπεδεύσατο. φυλ ακὰς δὲ καταστη-" 
σάμενος καὶ σχοποὺς προπέμψας, στὰς εἰς τὸ μέσον 
συνεχάλεσε τοὺς ἑαυτοῦ στρατιώτας χαὶ ἔλεξε τοιάδε. 
νδρες Πέρσαι, πρῶτον μὲν τοὺς ϑεοὺς ς ἐγώ τε ἐπαινῶ 
ὅσον δύναμαι, καὶ ὑμεῖς δὲ πάντες, οἶμαι" νέχης τε 
γὰρ τετυχήκαμεν καὶ σωτηρίας. τούτων ᾿ μὲν οὖν χρὴ 
χαριστήριά ὧν ἂν ἀεὶ “ἔχωμεν τοῖς ϑεοῖς ἀποτελεῖν. ἐγὼ 
δὲ ξύμπαντας μὲν ὑμᾶς ἤδη ἐπαινῶ" τὸ γὰρ, γεγενηκεἔς- 
γῸΥ ἔργον 7 πᾶσιν ὑμῖν καλὸν ἀποτετέλεσται" ὧν δ᾽ ἕχα- 
στος ἄξιος ; ἐπειδὰν παρ᾽ ὧν προςήκει πύϑωμαι, τότε 
τὴν ἀξίαν ἑχάστῳ καὶ λόγῳ χαὶ ἔργῳ πειράσομαι ἀπο- 
διδόναι. τὸν δ᾽ ἐμοῦ ἐγγύτατα ταξίαρχον Χρυσάνταν 
οὐδὲν παρ᾽ ἄλλων δέομαι πυνϑάνεσϑαι ἀλλ᾽ αὐτὸς οἶδα 
οἷος ἦν" τὰ μὲν γὰρ ἄλλα ὅσαπερ, οἶμαι, καὶ πάντες 
ὑμεῖς ἐποιεῖτε" ἐπεὶ δ᾽ ἐγὼ παρηγγύησα ἐπανάγειν καλέσας 

ἤδη] Πεπιοβίμ. Ρ. 664. τὴν ἤδη χάριν. σοι, 5. 4. Ουοά 
εὐὐν δον ἀεί εἰ νοοῖ αάιιηϊ υπϑ]ϊουθ5 ἰρυῖς δούθην ἔοτο το 
4ύθαν δχρ ϊοαΐπνι5 δα ΠῚ. 3. 2, Τητο } σοπάψιιμν οβέ. ὅ, ἐποιεῖτε 
Ρἰτ5. Βαρεὶ ἃ ᾿ἰθυὶς ρυδϑϑί αἱ «ταν ἐποίει. ψιτοηιθ πόθο Ϊἰο-- 
«απ Ονδοεῖϊ. Οομνῖν. 1. 17. εἰ τοιούτων γυμνασίων ἐπι- 
ϑυμῶς μὴ ὥςπερ οἵ δολιχοδρύμοι τὰ σχέλ ἢ κὲν παχύνονῦν τες 
τους ὥμους δὲ λεσιτύνονται, μηδ᾽ ὥςπερ οἱ πύχται τοὺς κιὲν 
ὠμοὺς παχύνονται. τὰ δὲ σχέλη λεπτύνονται, ἀλλὰ παντὶ δε- 
πονῶν τῷ σώμαιι, πᾶν ἰσόῤῥοπον ποιεῖν. 

ὶ9 
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αὐτὸν ὀνομαστί, ἀνατεταμένος οὗτος τὴν “μάχαιραν ἐς 
παίσων πολέμιον ὑπήχουσέ τέ μοι εὐθὺς ἀφείς τε ὃ 
ἔμελλε ποιεῖν τὸ χελευόμενον ἔπραττεν᾽ αὐτός τε γὰρ 
ἑπαγῆγε χαὶ τοῖς ἄλλοις μάλα ,ἑπισπερχῶς πάθη ὕα" 
ὡςτ᾽ ἔφϑασεν ὃ ἕξω. βελῶν τὴν τάξιν ποιήσας πρὶν τοὺς 
πολεμίους χκατανοῆσκί τέ ὅτι ἀγεχωροῦμεν χαὶ τόξα ἐν-- 
τείνασϑαι καὶ τὰ παλτὰ ἑπαφεῖναι" ὥςτε αὐτός τὲ ἀβλα- 
βὴς καὶ τοὺς ἑαυτοῦ ἄνδρας ἀβλαβεῖς διὰ τὸ πείϑε- 
σϑαι παρέχεται. ἄλλους δέ, ἔφη, δρῶ τετριυμένους, 
περὶ ὧν ἐγὼ ,σχεψάμενος ἐγ ὁποίῳ χθόνῳ ἐτριόώϑησαν, 
τότε τὴν μην ὠμην περὶ αὐτῶν ἀποῳ αγοῦμαι. “Αρυσάνταν 
δὲ χαὶ ὡς ἐρ) "την τῶν ἐν πολέξιιω χαὶ φρόνιμον χαὶ 
ἄρχεσϑαι ἱχαγνὸν καὶ ἄρχειν ᾿χιλιαρχίᾳ μὲν ἤδη τιμῶ" 
ὅταν δὲ χαὶ ἄλλο τι ἀγαϑὸν διδῶ ὁ ϑεύς, οὐδὲ τότε 
ἐπιλήσομαι αὐτοῦ. χαὶ πάντας δὲ βούλομαι ὑμᾶς, ἔφη; 
ὑπομνῆσαι" ἃ γὰρ νῦν εἴδετε ἐν τῇ μάχῃ τῆδε, ταῦτα 
ἐνθυμούμενοι μήποτε, παΐεσϑε, Ἱγνὰ παρ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς 
ἀεὶ χρίν τε πότερον ἤ ἀρετὴ μᾶλλον ἢ ἡ φυγὴ σιύξει 
τὰς ψυχὰς χαὶ πότερον οἱ μάχεσϑαι ἐθέλοντες ῥᾷον 

ἀπαλλάττου σιν ἢ οἱ οὐχ ἐθέλοντες, καὶ ποίαν τινὰ ἦδο- 
γὴν τὸ γιχᾶν παρέχει" ταῦτα γὰρ γῦν ἄριστ᾽ ἂν κρίναιτε 
πεῖράν τε αὐτῶν ἔχοντες χαὶ ἄρτι γεγενημένου τοῦ πρά- 
γμάτος. χαὶ ταῦτα μέν, ἕφη, ἀεὶ διανοούμενοι, βελτίους 
ἂν εἴητε" νῦν δὲ ὡς ϑεοφιλ εἴς χαὶ ἀγαϑοὶ καὶ σώφρο- 
γὲς ἄνδρες δειπνοποιεῖσϑε καὶ βαρε Ὑ τοῖς ϑεοῖς ποι- 
εἴσϑε καὶ παιᾶνα ἐξάρχεσϑε καὶ ἅμα, τὸ παφαγγελλ όμενον 
περογοεῖτε. εἰπὼν δὲ ταῦτα ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον ἤλασε 
καὶ πρὸς Κυαξάρην ἦλϑε" καὶ συνησϑεὶς ἐχείνω κοινῇ 
ὡς εἰχὺς χαὶ ἰδὼν τἀχεῖ καὶ ὁ ἐρόμενος εἴ τι δέοιτο, ἀπή- 
λαυνεν εἰς τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα. καὶ οἱ μὲν δὴ ἀμφὶ 
Κῦρον δειπγοποιησάμενοι χαὶ φυλακὰς χαταστησάμενοι 
ὡς ἔδει ἐχοιμήϑησαν. 

Θὲ δὲ “Ἵσσύ Ὅιοι, ἅτε χαὶ τεϑνηχότος τοῦ ἄρχοντος 
καὶ σχεδὸν σὺν αὐτῷ τῶν βελτίστων, ἠϑύμουν μὲν 
πάντες, πολλοὶ δὲ καὶ ἀπεδίδρασχον αὐτῶν τῆς γυχτὸς 
ἐχ τοῦ στρατοπέδου. δρῶν τες δὲ ταῦτα ὃ τε Κοοῖσος καὶ 
οἱ ἄλλοι σύμμαχοι αὐτῶν πάντες ἡϑύμουν" πάντα μὲν 
γὰρ ἦν χαλεπά, ἀϑυμίαν δὲ πλείστην παρεῖχε. πᾶσιν 
ὅτι τὸ ἡγούμενον τῆς στρατιᾶς φῦλον διερϑάοϑαι ἐδά- 
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κει ταῖς γνώμαις. οὕτω δὴ ἐχλ εἰπουσι τὸ στρατύπεδον 
καὶ ἀπέρχονται τῆς ,υχτός. ὡς ὁ ἡμέρα ἐγένετο χαὶ 9 

ἔρημον ἀνδρῶν ἐφάνη τὸ τῶν πολεμίων στρατύπεδον, 
εὐϑὺς διαβιβάζει ὃ Κῦρος τοὺς Πέοσας πρώτους" χατα- 
λέλειπτο δὲ ὑπὸ τῶν πολεμίων πολλὰ μὲν πρόβατα, πολ- 
λοὶ δὲ βόες, πολλαὶ δὲ ἅμαξαι πολλῶν ἀγαϑῶν μεσταί" 
ἐχ τούτου δὲ διέβαινον ἤδη καὶ οἱ ἀμφὶ Κυαξάρην ΠΙ͂Γ- 
ὅοι πάντες καὶ ἠριστοποιοῦντο ἐνταῦϑα. ἐπεὶ δὲ ἠρίστη-1ὸ 
σαν, συνεχάλεσεν ὃ Κῦρος τοὺς ἑαυτοῦ ταξιάρχους χαὶ 
Ὡεξὶ τοιάδε. Οἷά μοι δοχοῖιιεν χαὶ ὅσα ἀγαϑά, ὦ 
ἄνδρες. ἀφεῖναι, ϑεῶν ἡμῖν αὐτὰ διδόντων. »ῦν γὰρ ὅτι 
οἱ πολέμιοι φοβούμενοι ἡμᾶς ἀποδεδράχασιν αὐτοὶ ὁρᾶτε" 
οἵτινες δὲ ἐ ἐν ἐρί μάτι ὃντες ἐχλιπόντες τοῦτο φεύγουσι, πῶς 
ὄν τις τούτους οἰθετ᾽ ἄν μεῖναι ἰδόν γτας ἡμᾶς ἐν τῷ ἰσοπέ- 
δω; οἵτινες δὲ ἡμῶν ἄπειροι ὄντες οὐχ ὑπέμειναν, πῶς 

γῆν γ ἄν ὑπομείναιεν, ἐπεὶ ἥττηνταί τε χαὶ τιολλὰ καχὰ 

ὑφ ἡμῶν πεπύνϑασιν ; ὧν δὲ οἱ βέλ τιστοι ἀπολώλασι, 
πῶς οἱ φαυλότεροι ἐκείνων μάχεσϑαι ἄν ἡμεῖν ἐϑέλοιεν: 
χαί τις εἶπε. Τἰ οὖν οἱ διώκομεν ὡς τάχιστα, χαϊδμν 11 
δήλων γε οὕτω τῶν ἀγαϑῶν ΤΟΥ ; καὶ ὃς εἶπεν Ὅτε 
ἵππων προςδεύμεϑα " οἱ μὲν γὰρ κράτιστοι τῶν πολε- 
κίων, οὃς μάλ ιστὰ χαιρὺὴς ἣν ἢ λαβεῖν ἢ καταχαγεῖν, 
οὗτοι αὐτῶν ἔ ἐφ᾽ ἵππων νέονται" οὃς ἡμεῖς τρέπεσϑαι μὲν 
σὺν τοῖς ϑεοῖς ἃ ἱκανοί, διώκοντες δὲ αἱρεῖν οὐχ ἱκανοί, Τί12 

οὖν, ἔφασαν, οὐχ ἐλϑὼν Κυαξ ξάρῃ λέγεις ταῦτα: χαὶ 
ὃς εἶπε , Συνέπεσϑε τοίνυν μοι πάντες, ὡς εἰδῇ ὅτι πῶ- 
σιν ἡμῖν. ταῦτα δοχεῖ. ἐκ τούτου ἑίποντό τε πάντες καὶ 
ἔλεγον οἷα ἐπιτήδεια ἐδόχουν εἰναι ὑπὲρ ὧν ἐδέοντο. 

Καὶ ὃ Κυαξάρης ἅμα μὲν ὅτι ἐχεῖνοι ἦρχον τοῦ λό-13 
γου, ὥςπερ ὑπεφϑόνει" ἅμα δὲ ἰ ἴσως καλῶς ἔχειν ἐδόκει 
αὐτῷ μὴ πάλιν κινδυνεύειν" χαὶ γὰρ αὐτός τε περὶ εὑ- 
ϑυμίαν. ἐτύγχανεν ὧν χαὶ τῶν ἄλλων δ δων ἔψμαι πολ- 
λοὺς τὸ αὐτὸ ποιοῦντας" εἶπε δ᾽ οὖν ὧδε. Ὦ Κῦρε, 14 

15, πᾶσιν ἡμῖν ταῦτ δοχεῖ} ΑἸΙ ταὐτὰ. 13. ὑπε- 
4 ϑόνει Οιος Ραιοῖ πνΐπυβήιιθ ΡτοΡαιῖ, οοεϊοοα. ρυδορθηῖ ὑπό 
τι ἐφϑόνει, πΟΠ ἢΐα τροομαϊ δϑῖ 411}}} οἴἶαια. ἂν γϑορηῖ8-- 

5ἰπιΐβ ϑο τ ριουἐδυὰὲ Γιοαιοηίοιιτ. Υ. οργδοὶ Αὐξβίορ. «.ἱ 
εβρ. ν. 1281. Ρ- 142. (αν προ αἰρεΐνν {θιο ἰδ υὴ5 «πη 

Ἰοςσαιϊζομδιι ΣΧ Εμορ ον πον ἈΠ τὐβεισραΐαχν, ἐπἔθσιιν!. 



106 ΙΒ. ΤΥ. ΟΑΡ. 1. 

ἀλλ᾽ ὅτε μιὲν τῶν ἄλλων μᾶλλον ἀνϑρώπων μελετᾶτε 
ὑμεῖς οἱ ἸΠ]έρσαι μηδὲ πρὸς͵ κΐαν ἡδονὴν ἀπλήστως δια- 
χεῖσϑαι χαὶ δρῶν χαὶ ἀχούων οἶδα " ἐμοὶ δὲ δοχεῖ τῆς 
ι:ἐγίστης ἡδονῆς πολὺ μᾶλλον συμφέρειν ἐγχρατῆ εἶναι. 
ειείζω δὲ ἡδονὴν τί παφέχει ἀνϑοώποις εὐτυχίας ἢ νῖν 

ἰ5ἡ εεῖν παραγεγένηται; ᾽ν μὲν τοίνυν, ἐπεὶ εὐτυχοῦμεν, 
σωφρόνως διαφελάττωμεν αὐτήν, ἴσως δυναίιεϑ' ἂν 
ἀκινδύνως εὖ "δαιμονοῦντες γηρᾶν" εἰ δ᾽ ἀπλήστως χρώ- 
μενοι ταύτῃ ἄλλην χαὶ ἄλλην πειρασόμεθα διώχειν, ὁρᾶτε 
μὴ πάϑωιμιεν ἅπερ ποβλυδς μὲν λέγουσιν ἐν ϑαλάντῃ 
πεπονϑέναι, διὰ τὸ εὐτυχεῖν οὐχ ἐϑέλοντας παύσασϑαι 
πλέοντας. ἀπολέσϑαι" πολλοὲς δὲ νίχης τυχόντας ἑτέρας 

16ἐφεεμένους χαὶ τὴν πϑόσϑεν ἀποβαλεῖν. καὶ γὰρ εἰ μὲν 
οἱ πολέμιοι ἥττους ὑντὲς γῶν ἔφευγον, ἴσως ἂν καὶ 
διώκε ει» τοὺς ἥττους ἀσφαλῶς εἶχε" γν δὲ κατανόησον 
πόστῳω αὐτῶν μιέρει πάντες μαχεσάμενοι γενιχήχαμεν " 
οἱ δ᾽ ἄλλοι ἀμαχοΐί εἶσιν" οὺς εἰ μὲν μὦ ἀναγχάσοιεν 
μάχεσϑαι, ἀγνοοῦντες χαὶ ζειῶς καὶ ἑαυτοὺς δὲ ἀμα- 
ϑίαν καὶ μαλακίαν ἀπέασεν" εἰ δὲ γνώσονται ὅτι ἀπιόν- 
τὲς οὐ δὲν ἧττον κινδυνεύουσιν ᾽ μένοντες. ὕπως μὴ 
ἀναγχάσωμεν αὐτούς, κἂν εὴ βοΐίλωνται, ἀγ αϑοὲς γενέ- 

1Ἴσϑαι. ἴσϑι δὲ ὅτι οὐ σὺ μᾶλλον τὰς ἐχείνων γυναῖχας 
χαὶ παῖδας λαβεῖν ἐπιϑυμεῖς ἢ ἐχεῖνοι σῶσαι. ἐννόει δ᾽ 
ὅτι καὶ αἱ σύες ἐπειδὰν ὁφ ϑῶσι, φεύγουσι, χὰν πολλαὶ 
σι σὺν τοῖς τέχνοις" ἐπειδὰν δέ τις αὐτῶν ϑηρᾷ τι 
τἴον τέχνων, οὐχέτι φεύγει οὐδ᾽ ἢν μΐᾳ τύχῃ οὖσα, ἀλλ 

ἰϑέεται ἐπὶ τὸν λαμβάνειν. πειρώμενον. καὶ »ῈΡν μὲν χατα- 
κλείσαντες ἑαυτοὺς εἰς ἔρυ, εἰ παθέσχον ἡμῖν ταιϊεύε- 
σϑαι ὥςτε δπόσοις ἐβουλόμεθα αὐτῶν μάχεσϑαι" εἰ δ᾽ 
ἐν εδρυχωρίᾳ πρόςιμιεν αὐτοῖς χαὶ μαϑή σονται χωρὶς 
γενόμενοι οἱ μὲν χατὰ πρόςωπον ἡμῖν ὡςπερ χαὶ νῦν 
ἐναντιοῦσθαι. οἱ δ᾽ ἐχ σελειγίου, οἱ δὲ καὶ ὄπισϑεν ν», ὅρα 
ἡ πολλῶν ἑκάστῳ Σιν χειρῶν δεήσει καὶ ὀφϑαλιιῶν, 
προςξτι δ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἐθέλοιμι, ἔφη, ἐγὰ νῦν, δοῶν ἥϊήδους 
εῦ ̓ϑυμουμένους. ἐξαναστήσας ἀναγχάζειν χινδυνεύσβῥαξ 
ἰέναι. 

19 Καὶ ὃ Κῦρος ὑπολαβὼν εἶπεν, ᾿λλὰ σύ γε μηδένα 
ἀνα) γχάσῃς . Ἔνγ τι τοὺς Εν δ μενα μοι ἔπεσϑαι ὁός" καὶ 
ἴσως ἂν σοὶ χαὶ τῶν σῶν φίλων τούτων ἤχοιμεν ἑχά- 
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στῳ ἄγοντες ἐφ᾽ οἷς ἅπαντες εὐθυμήσεσϑε. τὸ τιὲν γὰρ 

πλῆϑος ἡμεῖς γε τῶν πολεμίων οὐ διωξ Ξόμεϑα" πῶς 
γὰρ ἂν χαὶ χαταλ άβοιμιεν:; ἣν δέ τι ἢ ἀπεσχισμένον τοῦ 
στρατεύματος λάβωμεν. ἤ τι ὅπολ ειπόμενον, ἡ ξομεν πρός 
σε ἄγοντες. ἐννόει δ᾽, ἕφη, ὅτι χαὶ ἡμεῖς, ἐπεὶ σὺ ἐδέου .20 
ἤλθομεν σοὶ χαριζόμενοι μακρὰν ὁδόν" χαὶ σὺ οὖν ἡιιῖν 
δίχαιος εἶ ἀντιχαρίζεσϑαι, ἵγα χαὶ ἔχοντές τι οἴχαδε 
ἀφικώμεϑα χαὶ μὴ εἷς τὸν σὸν ϑησαυρὸν πάντες οἵδε 
δρῶμεν. ἐνταῦϑα δὴ ἔλ ξεν ὗ Κυαξάρης, .Χ1λλ᾽ εἴγε μιέν-21 
τοι ἐϑέλων τις ἕποιτο, χαὶ χάριν ἔγωγέ σοι εἰδείην ἄν. 
Σίμπειαιμνον τοίνυν μοί τινα, ἕφη, τῶν ἀξιοπίστων τούτων, 
ὃς ἐρεῖ ἃ ἂν σὺ ἐπιστείλης. “1 ὧν δὴ ἴϑε, ἔφη, ὅντινα 
ἐϑέλεις. τουτωνί. ἔνϑα δὴ ἐτύγχανε παρὼν ὃ φήσας ποτὲ 
συγγενὴς αὐτοῦ εἶναι καὶ φιληϑείς. εὐθὺς οὖν ὃ κοθς" 
εἶπεν, “οχεῖ μοι, ἕρη, οὑτοσί. Οὗτος τοίνυν σοι. ἔφ ἤ; 
ΡΥ ῸΝ καὶ λέγε σί, ἔφη; τὸν ἐϑέλοντα ἰέναι μετὰ Κύ- 
οὐ. οὕτω δὴ λαβὼν τὸν ἄνδοα ἔξήει. ἐπεὶ δ᾽ ἔξῆλϑεν,23 

εὐθὺς ὁ Κῦρος εἰπε, Νῦν δὴ σὺ δη) λώσεις εἰ ἀληϑ7γ ἔλεγες, 
ὅτε ἔφης ἥδεσθαι ϑεώμενος ξιιέ, Οὔχουν ἀπολείιψνομαί 
γέ σου, ἔφη ὃ Ἠῆδος, εἰ τοῦτο λέγεις. Οὐχοῦν καὶ ἀ}-- 
λους, ἔφη; προϑύμως ἐξάξεις ; κἀχεῖνος ἐπομόσας 
Νὴ τὸν 40 » ἔφη, ἔςτε γ᾽ ἂν εὐ σω καὶ σὲ ἐκιὲ ἡδέως 
ϑεᾶσϑαι. τότε δὴ καὶ ἐκπεμφϑεὶς ὑπὸ τοῦ Κυαξάρουζά 
τά τε ἄλλα προϑύμως ἀπήγγελλε τοῖς ἥῆήδοις καὶ τερος-- 
ετίϑει ὃτι αὐτός 17ε οὐχ ἀπολείψοιτο ἀνδρὸς χαλλίστου 
χαὶ ἀρίστου, καὶ τὸ μέγιστον, ἀπὸ ϑεῶν γεγονότος, 

22. ποτε) 1. 4. 27. 
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ἙὉΑΛΡΥΤ  Π. 

[πιϑεῖπὶ ΗἩ γγοδπίοσιν ἰθσαὶ 4ε ςοοϊοίαῖρ οὐπὶ Ρουϑὶ5 ἱπϑυπὰ 
νεπῖππὶ; 4105. αι 65. {ποὺ 5. δθοιίι5 (ὐγυῖι5. Οὐμὴν διιὶς οπιπῖθιιβ οἱ 
οὕσν πιᾶχῖπνα ρᾶγίο ΔΊ φουτιιη - μηρρνρκας μρσὶ ΗἨγτοδμϊοβήϊε πὰ πάθην 
γεοὶρὶι. Ηοπβίλιπι σου ϊθπάουιιην οἵ ρουβθαιθηάογιπν πηοαϊιπὶ 
ἄἀοοοῖ, 4τ|0ὸβ Ορρύθβθοθ πα]1Ὸ0 γοβίβίαπίθ πιαχίμνὰ οἷα. αἰποῖϊ. 
γε ΡῈ 86γνῸ85 σαρτῖνο5 Ρᾶταΐ σοπηγηγθᾶϊιπι δὲ δι πηηγὰ ΟτΓἃ 

Ριονϊάει τὸ Β0Ο105 ἴῃ Βοϑβίθιιδ ρϑυβθαιιθη Ἶ5 18} οσοιιρᾶῖοβ 510] 
ἀονυϊμοϊαϊ. 

ο Πράττοντος δὲ τοῦ Ἀδρὸν ταῦτα ϑείως πῶς αἀφι- 
κνοῦνται ἀπὸ ᾿Υοχανίων ἄγγελοι. οἱ δὲ Ὑρχάνιοι ϑιίοροι 
μὲν τῶν “σσυρίων εἰσίν, ἔϑνος δ᾽ οὐ πολύ, διὸ καὶ ὑπή- 
χοοι ἦσαν τῶν “Ἰσσυρίων" ἔφιπποι δὲ χαὶ τότε ἐδύχουν χαὶ. 
γῦν ἔτι δοχοῦσιν εἶναι" διὸ καὶ ἐχριῶντο αὐτοῖς οἱ .416- 
σύριοι ὥςπερ καὶ οἱ “αχεδαιμόνιοι τοῖς Σχιρίταις, οὐδὲν 
φειδόμενοι αὐτῶν οὔτ᾽ ἐν πόνοις. οὔτ᾽ ἐν χινδύνοις " καὶ 
δὴ χαὶ τότε ὀπισϑοφυλυχεῖν ἐχέλευον αὐτοὺς ὡς χιλίους 
ἱππέας ὄντας, ὅπως εἴ τι ὄπισϑεν δεινὸν εἴν, ἐχεῖνοι πρὸ 
αὐτῶν τοῦτ᾽ ἔχοιεν. οἱ δὲ “Ὑοχάνιοι, ἅτε μέλλοντες ὕστα- 
τοι πορεύεσθαι, χαὶ τὰς ἁμιάξας τὰς ἑαυτῶν χαὶ τοὺς 
οἰκέτας ὑστάτους εἶχον. στρατεΐονται γὰρ δὴ οἱ κατὰ τὴν 
᾿σίαν ἔχοντες οἱ πολλοὶ μεϑ ὠνπερ καὶ οἰχοῦσι" χαὶ τότε 
δὴ ἐστρατεύοντο οὕτως οἱ “Ὑοχάνιοι. ἐνγνοηϑέντες δὲ οἷά 
τε πάσχουσιν ὑπὸ τιῦν Ἰσσυρίων χαὶ ὃτε νῦν τεϑναίη 
μὲν ὃ ἄρχων αὐτῶν, ἡττημένοι δ᾽ εἶεν, φόβος δ᾽ ἐνείη 
τῷ στρατεύματι, οἱ δὲ ξύμμαχοι αὐτῶν ὡς ἀϑύμως 
ἔχοιεν χαὶ ἀπολείποιεν, ταῦτα ἐνθυμουμένοις ἔδοξεν αὐὖ- 
τοῖς νῦν χαλὸν εἶναι ἀποστῆναι, εἰ ϑέλοιεν οἱ ἀμφὶ 
Κῦρον συνεπιϑέσϑαι. χαὶ πέιιπουσιν ἀγγέλους πρὸς Κῦ- 
ρον᾽ ἀπὸ γὰρ τῆς μάχης τὸ τούτου ὄνομα μέγιστον 
ηὔξητο. οἱ δὲ πειιφϑέντες λέγουσι Κύρῳ ὅτι μισοῖέν τε 
τοὺς “σσυρίους δικαίως, νῦν τε εἰ βούλοιτο ἰέναι ἐπ᾽ 
αὐτούς, χαὶ σφεῖς σύμμαχοι ὑπάρξοιεν χαὶ ἡγήσοιντο" 
ἅμα δὲ πρὸς τούτοις διηγοῦντο τὰ τιν πολεμίων ὡς 
ἔχοι, ἐπαίρειν βουλόμενοι μάλιστα στρατείεσϑαι αὐτόν. 
καὶ ὃ Κῦρος ἐπήρετο αὐτούς, Καὶ δοχεῖτε ἄν, ἔφη, 
ἔτι ἡμᾶς καταλαβεῖν αὐτοὺς πρὶν ἐν τοῖς ἐρύμασιν εἴ- 

1. ἔφιπποι! εὔιπποι τεοῖα οοιτί οὶ ΕἸΒοΒαυῖιδ.. 
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ψαι; ἡμεῖς μὲν γάρ; ἔφη, ιιάλα συμφορὰν τοῦτο ἡγού- 
μεϑαὰ ὅτι ἔλαϑον ἡμᾶς ἀποῦδράν τες. ταῦτα δὲ ἔλεγε βου- 
λόμενος αὐτοὺὶς ὡς Μέγιστον φρονεῖν ἐπὶ σφίσιν. οἱ δὲ 
ἀπεχοίναντο ὅτι καὶ αὔριον ἕωϑεν εἶ εὔζωνοι πορεύοιντο, 
καταλήψοιντο" ὑπὸ. γὰρ τοῦ ὄχλου χαὶ τῶν ἁμαξῶν 
σχολῇ πορεύεσϑαι αὐτούς " χαὶ ἅμα, ἔφασαν , τὴν προ- 
τέραν γύχτα ἀγρυπνήσαντες γῦν μιχρὴν 'προελ. ϑόντες 
ἐστρατοπέδευνται. χαὶ ὃ Κῦρος ἔ ἔφη, Ἔχετε οὖν ὧν λέ. 
γετε πιστόν τι ηἡιιᾶς διδάσχειν ὡς ἀληϑεύετε; Ὁμήρους 
γ᾽, ἕφασαν, ϑέλοιιεν αὐτίχα' ἐλ ἄσαντες τῆς νυχτὸς ἀγα- 
γεῖν" μόνον χαὶ σὺ ἡμιῖν πιστὰ ϑεῶν πεποίησο καὶ δε- 
ξιὰν δός, ἵνα φέρωμεν χαὶ τοῖς ἄλλοις τὰ αὖ τὰ ἅπερ 
ἂν αὐτοὶ λάβωμεν παρὰ σοῦ. ἐκ τούτου πιστὰ δίδωσιν 
αὐτοῖς ἦ μήν, ἂν ἐιιπεδώσωσιν ἕ λέ γουσιν, ὡς φίλοις 
χαὶ πιστοῖς χρή ΐσεσϑαι αὐτοῖς ὡς μήτε Περσῶν μῆτε 
ήδων μεῖον ἔχειν παρ᾿ μΑΕΝ χαὶ νῦν δ᾽ ἔστιν ἔτι 
ἰδεῖν “Ὑρκανίους χαὶ πιστευομένους καὶ ἀρχὰς ἔχοντας, 
ὥςπερ χαὶ Περσῶν καὶ Ἰϊήδων οἱ ἂν δοχῶσιν ἄξιοι 
εἶγαι. 

5... » 91) κ 7 Ἵ , Ἐπεὶ δ᾽ ἐδείπνησαν, ἐξῆγε τὸ στράτευμα ἔτι φάους 
» . -ι ἐγ 

Ὄντος, χαὶ τοὺς Υρχανίους περιμένειν ἐκέλευσεν, ἵνα 
ἅμα ἴοιεν. οἱ μὲν δὴ Πέρσαι ὡςπερ εἰχὸς πάντες εὐθὺς 
ἔξω ἦσαν χαὶ Τιγράνης ἔχων τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα" 

- 

τῶν δὲ ϊήδων ἔξγεσαν οἱ μὲν διὰ τὸ παιδὶ ὄντι Κύρῳτο 
παῖδες ὄντες φίλοι γενέσϑαι, οἱ δὲ διὰ τὸ ἐν ϑήραις 
συγγέν" ὄμενοι ἀγασϑῆναι αὑτοῦ τὸν τρύπον, οἱ δὲ διὰ τὸ 
χαὶ χάριν εἰδέν, αι ὅτι μέγαν αὐτοῖς φύβον ἀπεληλακέναι 
ἐδόχει, οἱ δὲ χαὶ δα ἔχοντες διὰ τὸ ἄνδρα φαίνε- 
σϑαι ἀγαϑὸν χαὶ εὐτυχῆ χαὶ μέγαν ἔτι ἰσχυρῶς ἔσεσϑαι 
αὐτόν, οἱ δέ, ὅτε ἐτρέφετο ἐν ἤΤήδοις, εἴ τι ἀγαϑόν τῷ 
συνέπραξεν, ἀντιχαρίζεσϑαι ἠβούλοντο" πολλοῖς δὲ πολλὰ 
διὰ φιλανϑοωπίαν παρὰ τοῦ πάππου ἀγαϑὰ διεπέπρακτο" 

Ἴ- σφίσιν} Ῥρουβϑὶβ. 6. χαὶ αὔριον ἕωϑεν εἰ εὔζωνοι πορεύ- 
οινγτο, χαταλ ἤψοιντο] ()ευῖνη ΟἈΠΠ οναῖα ἃ Ὑἱοῖηῖβ ΒΥ ΠΑ] ἷβ δϑϑβοῖ 
Ρανεΐοιϊα εἰς ἴῃ ἰΡυὶς «πα ιν Φανε ἢΨΡ ροϑβὶ χαὶ Ἰοτθγρο πέλαα οκῖ 
φοορίϊαιιθ ΐο Ἰοσιι5 ἱπίον ΘΧθ ρα ορίαεν ἡ ροβὲ ἐκν ἔπος 
τπ τ γασὶ Σ {πᾺ } ἃ 5ἰ δὲ ἐπυριανῇ πἱναχοηΐιν νοίουοϑ ΔΕΠοὶ, δὸ γπδὶ- 

ἄοτο οἱ Ηρυιδημο (ἶθ Ρᾶτι. ἄν Ρ- 11:54. φηοί ῥ᾽ δου χἂν αἴ- 
ριον, εἰ ἕωϑεν ---πορεύοιντο, χαταλ ἤννοιντο. 4} {Πνῖ5. πυΐ τ  πητι πὶ 
βαθεῖ ἀποιουίτατί5. 7. πεποίησο] 1]. ποίησον. Ζοπανὰϑ --οποιήσαιτο. 
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πολλοὶ δ᾽, ἐπεὶ καὶ τοὺς “Ὑρχανίους εἶδον χαὶ λόγος δι- 
ἤλϑεν ὡς ἡγήσοιντο ἐπὶ πολλὰ ἀγαϑά, ἔξήεσαν καὶ τοῦ 

11λαβεῖν τι ἕγνεχά. οὕτω δὴ ἐξῆλθον σχεδὸν ἅπαντες χαὶ 
οἱ πῆδοι πλὴν ὅσοι. σὺν Κυαξάρῃ ἕτυγον σκηγοῦντες " 
οὗτοι δὲ χατέμενον χαὶ οἱ τούτων ὑπήκοοι. οἱ δὲ ἄλλοι 
πάντες φαιδριῦς καὶ προϑύμως ἐξωρμῶντο, ἅτε οὐχ 

12άγάγκῃ ἀλλ᾽ ἐϑελούσιοι καὶ χάριτος ἕνεχα ἐξιόντες. ἐπεὶ 

δ᾽ ἕξω ἦσαν, πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς Ἰ]ήδους ἐλϑὼν 
ἐπήνεσέ τε αὐτοὺὶς χαὶ ἐπηύξ Ξατο μάλιστα μὲν ϑεοὺς αὖ- 
τοῖς ἵλεως ἡγεῖσϑαι χαὶ σφίσιν, ἔπειτα δὲ χαὶ αὐτὸς δυ- 
γασϑῆναι χάριν αὺ τοῖς ταύτης τῆς προϑυμίας ἀποδοῦ- 
γαι. πλόρ, δ᾽ εἶπεν ὅτι ἡγήσοιντο μὲν αὐτοῖς οἱ πεζοί, 
ἐκείνους δὲ ἕπεσϑαι σὺν τοῖς ἵπποις ἐχέλευσε" χαὶ ὕπου 
ἂν ἢ ἀναπαύωνται } ἐπίσχωσι τῆς ποφείας, ἐνετείλατο 
αὐτοῖς ποὺς ἑαυτὸν παρελαύνειν τινάς, ἵνα εἰδῶσι τὸ 

15 ἀεὶ καίριον. ἐκ τούτου ἤγε εἴσϑαι ἐκέλευε τοὺς “Ὑρκανίους. 
χαὶ οἱ ἠρώτων 10 δέ, οὐ γὰρ ἀναμένεις,, ἔφασαν, τοὺς 
ὁμήρους ἕως ἂν ἀγάγωμεν, ἵγα ἔχων χαὶ σὺ τὰ πιστὰ 
παρ᾽ ἡμῶν πορεύῃ; χαὶ τὸν ἀποχρίνασϑαι λέγεται; Ἔ»- 
γοῶ γάρ, φάναι, ὅτι ἔχομεν τὰ πιστὰ ἐν ταῖς ἡμετέραις 
ψυχαῖς χαὶ ταῖς ἡμετέραις χερσίν. οὕτω γὰρ δοκοῦμεν 
παρεσχευάσϑαι ὡς ἢν μιὲν ἀληϑεύη τε, ἱχανοὶ εἰναι ὑμᾶς 
εὖ ποιεῖν " ἣν δὲ ἐξαπατᾶτε, οὕτω γομείζομιεν ἔχειν ὡς 
οὐχ ἡμᾶς ἐφ᾽ ὑμῖν ἔσεσϑαι, ἀλλὰ μᾶλλον, ἢν οἱ ϑεοὶ 
ϑέλωσιν ν ὑμᾶς ἐφ' ἡμῖν γενήσεσθαι. χαὶ μέντοι ̓ ἔφη, 
ὦ “Ὑρχάνιοι, ἐπείπερ φατὲ ὑστάτους ἕπεσϑαι τοὺς ὕμε- 
τέρους, ἐπειδὰν ἴδητε αὐτούς, σημαίν ετε ἡμῖν ὅτι οἱ ὑμέ- 

ἡτεροί εἶσιν, ἵνα φειδώμεϑα αὐτῶν. ἀχούσαντες δὲ ταῦτα 
οἱ ᾿Υρχάν τοι τὴν μὲν δδὸν ἡγοῦντο ὥςπερ ἐκέλευε, τὴν 
δὲ ῥώμην τῆς ψυχῆς ϑαύμιο καὶ οὔτε ᾿σσυ- 
οίους οὔτε “Τυδοὺς οὔτε τοὺς συμμάχους αὐτῶν ἔτι 
ἐφοβοῦντο, ἀλλὰ μὴ παντάπασιν ὃ Κῦρος μικράν τινά 
αὐτῶν οἴοιτο ῥοπὴν εἶναι καὶ προςόντων καὶ ἀπόντων. 

Ἵ5. σημαίνετε) σημένετε τἰταῖιθ 46 πγδθὶϑ, ὃ ροβίθιυϊουΐ αἷνι ασαν. 
γθοΐουτβ ϑδουϊρίο, ἄπο 411} σημάνητε. Πᾶσα ἰεσομάτιπη νἱά δέν 
σημήνατε. Ἐοτηᾶπι σημαναι ἃ Χο πορβοιίθ Δ] διλασ 6556 2 06- 
Βἱδιν δὰ ΤΥ. 5. 36. 14. προςόντων φρύοὸ παρόντων ἃ τηβδὶϊουϊ 
οοὐϊοιιην ρᾶτὲθ ΟΡ] αἴτιτη 115 ΘΝ ΠΟ β]οἴπιτη ΠΝ Ἀρρᾶγεῖ ἤθο Ρεν 
56 ΠπΠτι5 δρίτηι 6558 ΠΘ(ΊΙΘ Οιπὶ ἀπόντων τυϊπαβ τϑοὶβ οομϊπηρὶς 
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Πορευομένων δὲ ἐπεὶ γῈΣ ἐπεγένετο, λέγεται φῶς τῷ! 
Κύρῳ καὶ τῷ στρατεύματι ἐχ τοῦ οὐρανοῦ προφανὲς 
γενέσϑαι, ὥςτε πᾶσι μὲν φρίκην ἐγγίγνεσϑαι πρὸς τὸ 
θεῖον, ϑάῤῥος δὲ πρὺς τοὺς πολεμίους. ὡς δὲ εὔζωνοί 
τε χαὶ ταχὺ ἐπορεύοντο εἰκότως πολλήν τε ὁδὸν διή- 
γυσαν καὶ ἅμα χγέφᾳ 7 πλησίον “γίγνονται. τοῦ τιν “ἥρ: 
χανίων στρατεύματος. ὡς δ᾽ ἔγνωσαν οἱ ἄγγελοι, χαὶ18 
τῷ Κύρῳ λέγουσιν ὅτι οὗτοί εἰσιν οἱ σφέτεροι " τῷ τὲ 
γὰρ ὑστάτους εἶναι γιγνώσχειν ἔφασαν χαὶ τῷ πλήϑει 
τῶν πυρῶν" ἐκ τούτου πέιμπει τὸν ἕτερον αὐτῶν πρὸς 17 
αὐτούς, προςτάξας λέγειν, εἰ φίλοι εἰσίν, ὡς τάχιστα 
ὑπαντᾶν τὰς δεξιὰς ἀνατείναντας. συμπέμπει δέ τινὰ 
καὶ τῶν σὺν αὑτῷ καὶ λέ εἰν ἐκέλευσε τοῖς “Ὑρκανίοις 
ὅτι ὡς ἂν δρῶσιν αὐτοὺς προςφερομένους οὕτω χαὶ 
αὐτοὶ ποιήσουσιν. οὕτω δὴ ὃ μὲν μιένει τῶν ἀγγέλων 
παρὰ τῷ Κέρῳ, ὃ δὲ προςελαύνει “πρὸς τοὺς" Ὑρκανίους. 
ἐν ᾧ δ᾽ ἐσχόπει τοὺς Ὑρχανί ίους ὃ Κῦρος ἢ ὅ,τι ποιήσου- 18 
σιν, ἕ ἐπέστησε τὸ στράτευμα" καὶ παρελ αὔνουσι πρὸς αὐὖὐ- 
τὸν οἱ τῶν Μήδων προεστηκχότες χαὶ ὃ Τιγράνης χαὶ 
ἐπερωτῶσι τί δεῖ ποιεῖν. ὃ δὲ λέγει αὐτοῖς ὅτι τοῦτ᾽ ἐστὶ 
τὸ πλησίον ᾿Ὑρχανίων στράτευμα , καὶ «οἴχεται ὗ ἕτερος 
τῶν ̓ ἀγγόων πρὸς αὐτοὺς χαὶ τῶν ἡμετέρων τις σὺν 
αὐτῷ, ἐροῦντες, εἰ φίλοι εἰσίν, ὑπαντιάζειν τὰς δεξιὰς 
ἀνατείναντας 1 πάντας. ἣν μὲν οὖν οὕτω ποιεῦσι, δεξιοῦ- 
σϑέ τε αὐτοὺς καϑ' ὃν ἂν ἢ ἕκαστος χαὶ ἅμα ϑαῤῥύ- 
γετε ἢν δὲ ὅπλα αἴρωνται ἢ ἢ φεύγειν ἐπιχειρῶσι, τούτων, 
ἔφη, εὐθὺς δεῖ ποώτων πειρᾶσϑαι μηδένα λιπεῖν. ὃ μὲν19 
τοιαῦτα παρή ἠγγειλὶ εν. οἱ δὲ“ Ὑρχάνιοι ἀκούσαντες τῶν ἀγγξ- 
λων ἥσϑησάν τε καὶ ἀναπηδύσαντες ἐπὶ τοὺς Ἱπποῦς πα- 
οῆσαν τὰς δεξιὰς ὥςπερ εἴρητο προτείνοντες " οἱ δὲ Π17- 

δοι καὶ Πέρσαι ἀντεδεξιοῦντό τε αὐτοὺς χαὶ πὴ »- 
ἐκ τούτου δὴ ὃ Κῦρος λέγει, Ἡμεῖς μὲν δή, ὦ Ὑρχά-20 
γιθε, ἤδη ὑμῖν πιστεύομεν" καὶ ὑμᾶς δὲ χρὴ ποὺς ἡμᾶς 

οὕτως ἔχειν. τοῦτο δ᾽ ᾿ ἔφη, ἡμῖν πριίῦτον εἴπατε πόσον 
ἀπέχει ἐνϑέν δὲ ἔνϑα αἱ ἀρχαί εἰσι τῶν πολ ἑκίων χαὶ τὸ 

νι 

ἀϑρύον αὐτῶν. οἱ δὲ ἀπεχρίναντο ὅτι ὀλίγῳ πλέον ἢ 
παρασάγγην. 

Ἐνταῦϑα δὴ λέγει ὃ Κῦρος, “γετε δή, ἔφη. ὦ ἄν-1 
δρες Πέρσαι χαὶ ἢῆδοι καὶ ὑμιεῖς, ὦ “Ὑρκάνιοι, ἤδη γὰρ 



112 1.18. ΙΥ. ΟΑΡ, Π. 

χαὶ πρὸς ὑμᾶς ὡς πρὸς σι Ἡιμάχους καὶ κοινιονοὺς δια- 
λέγομαι, εὖ χρὴ εἰδέναι γῦν ὅτι ἐν τοιούτῳ ἐσιιὲν ἔνϑα δὴ 
μαλακισάμενοι μὲν πάντων ἂν τῶν χαλεπωτάτων τύχοι- 
μεν " ἴσασι γὰρ οἱ πολέμιοι ἐφ᾽ ἃ ἥχομεν" ἦν δὲ κατὰ 
τὸ καρτερὸν ἐμβαλόμενοι ἴωμεν ῥώμῃ καὶ ϑυμῷ ἐπὶ 
τοὺς πολεμίους, αὐτίχα μάλα ὄψεσϑε ὥςπερ, δούλων. ἀπο- 
διδρασχόντων χαὶ εὑρημένων τοὺς μὲν ἱχετεύοντας αὐτῶν, 
τοὺς δὲ φεύγοντας ; τοὺς ὁ᾽ οὐδὲ ταῦτα φρονεῖν δυνα- 
μένους. ἡττημένοι γὰρ ὄψονταί τε ἡμᾶς χαὶ οὔτε οἷό-- 
μενοι ἥξειν οὔτε συντέταγ μένοι οὔτε μάχεσϑαι παρεσχευ-- 

δ μένοι κατειλημμένοι ἔσονται. εἰ οὖν ἡδέως βουλόμεϑα 
χαὶ δειπνῆσαι χαὶ γυχτερεῦσαι καὶ βιοτεύειν τὸ ἀπὸὺ 
τοῦδε, μὴ δῶμεν τούτοις σχολὴ ἣν μήτε βουλεύσασϑαι 
μήτε παρασχευάσασϑαι ἀγαϑὸν ὃ ἑαυτοῖς ἀόδώ, μηδὲ γνῶ- 
γαι πάμπαν ὅτι ἄν ϑρωποί ἐσμεν, ἀλλὰ γέρρα καὶ σα- 

23γάρεις, ἅπαντα χαὶ πληγὰς ἥκειν »ομιζόντων. καὶ ὑμεῖς 
μέν ; ἕφη ; ὦ Ὑρχάγιοι, ὑμᾶς αὐτοὺς προπετάσαντες 
ἡμῶν πορεύΐεσϑε ἔμπροσϑεν, ὅπως τῶν ὑμετέρων ὅπλων 
δρωμένων λανϑάνωμεν ὅτι πλεῖστον χρόνον. ἐπειδὰν δ᾽ 
ἐγὼ πρὸς τῷ στρατεύματι γένωμαι τῶν πολεμίων, παρ᾽ 
ἐμοὶ μιὲν χαταλείπετε ἕχαστοι τάξιν ἱππέων, ἐάν τι δέω- 

Ζάμαι, ὡς χρῶμαι μένων. παρὰ τὸ στρατόπεδον. ὑμῶν δὲ 
οἱ μιὲν ἀρχοντὲς χαὶ οἱ πρεσβύτεροι ἐν τάξει ὀϑρύοι 
ἐλαύνετε, εἰ σωφ θονεῖτε, ἵγα μήποτε ἀϑοόῳ τινὶ ἐντυχόν- 
τες ἀποβιασϑῆτε, τοὺς δὲ »εωτέρους ς ἐφίετε διώχειν " οὗ- 
τοι δὲ χαινόντων " τοῦτο γὰρ ἀσφαλέστατον γῦν ὡς ἐλα- 

2ϑχίστους τῶν πολεμίων λι ιπεῖν. ἢν δὲ. νικῶμεν, ἔφη, ὃ 
πολλοῖς δὴ ἀρατοῦσι τὴν τύχην ἀνέτρεψε, φυλάξασϑαι 
δεῖ τὸ ἐφ᾽ ἁρπαγὴν τραπέσϑαι" ὡς ὃ τοῦτο ποιῶν οὐχ- 
ἔτι ἀνήρ ἐστιν, ἀλλὰ σχεὺ οφόρος" χαὶ ἔξεστι τῷ βουλο- 

“θιένω χρὴ ἦσϑαι δὴ τοΐίτῳ ὡς ἀνδραπόδῳ. ἐχεῖνο δὲ χϑὴ 
γγῶναι τι οὐδέν ἐστι κερδαλεώτερον τοῦ νιχᾶν" ὃ γὰρ 
χρατῶν ἅμα πάντα συνήοπαζχε, χαὶ τοὺς ἄνδοας καὶ αὐ 

γυναῖχας καὶ τὰ χρήματα καὶ πᾶσαν τὴν χώραν. ποὺς 
ταῦτα τοῦτο μόνον ὑρᾶτε ὁπως τὴν νίκην διασωζωμεϑα" 
ἐν γὰο ταύτῃ καὶ αὐτὸς ὃ ἁρπάς ων ἔχεται. χαὶ τοῦτο 
βὰς διώχοντες μέμινησϑε, ἥχειν πάλιν ὡς ἐμὲ ἔτι 

29 99 ἅπαντα Ασεβι!. Π. 7. ὥπλισέτε οἵτως ὡς ὥἕπαντα μὲν χαλ χόν, 
ἅπωντα δὲ φοινιχᾷ φαίνεσθαι. 25. ἐάν» ν. κἀ Αμαβ. 1]. 2, 31. 
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φάους ὄντος" ὡς σχότους γενοιιένου οὐδένα ἔτι προς- 
δεξόμεθα. 

4“ι αἴτα εἰπὼν ἀπέπειιπεν εἰς τὰς τύξεις ἑχάστους, χαὶ2 
ἐχέλευεν ἅμα πορευομένους τοῖς ἑαυ τοῦ; ἕχαστον δεχα- 
δάρχοις ταὐτὰ σημαίνειν" ἐν “μετιύπῳ γὰρ ἦσαν οἱ δε- 
κάδαρχοι, ὥςτε ἀχούειν" τοὶς δὲ δε καδάρχους τῇ δε- 
χάδι ἕκαστον κελεύειν παραγγέ Ἴλλειν. ἐχ τούτου δὲ προη- 
γοῦντο τιὲν οἱ Ὑρχάνιοι, αὐτὸς δὲ τὸ μέσον ἔχων σὺν 
τοῖς Πέρσαις ἐπορεύετο" τοὺς δὲ ἱππεῖς ἑχατέρωϑεν, 
ὥςπερ. εἰκός, παρέταξε. τῶν δὲ πολεμίων, ἐπεὶ φάος ἐγξ 28 
γέτο, οἱ μὲν ἐθαύμαζον τὰ δρώμενα, οἱ δὲ ἐχίγνγωσχον 
ἤδη, οἱ δ᾽ ἤγγελλον, οἱ δ᾽ ἐβόων, οἱ δ᾽ ἔλεον ἵππους, 
οἱ δὲ συνεσχευάζοντο, οἱ δ᾽ ἐῤῥίπτουν τὰ ὅπλα ἀπὸ τῶν 
ὑποζυγίων, οἱ δ᾽ ὠπλίζοντο. οἱ δὲ ἀνεπήδων ἐπὶ τοὺς 
ἵππους, οἱ δὲ ἐχαλίνου ν», οἱ δὲ τὰς γυναῖχας ἀνεβίβας τὸν 
ἐπὶ τὰ ὀχήματα, οἱ δὲ τὰ πλείστου ἄξια ἐλάμϑανον ὡς 
διασωσόμενγοι; οἱ δὲ κατορύττοντες τὰ τοιαῦτα ηλί- 
σχοντο, οἱ δὲ πλεῖστοι εἰς φ(τγὴν ὥρων" οἴεσϑαι δὲ δεῖ 
πολλά τε χαὶ παντοδαπὰ χαὶ ἄλλα ποιεῖν αὐτούς, πλὴν 

ἐμάχετο ὀὐδείς, ἀλλ᾽ ἀμαχητὶ ἀπιύλλεντο. Κροῖσος δὲ29 
ὃ «Τυδῶν͵ βασιλεύς, ὡς ϑέρος ἦν, τάς τε ,γυναῖχας ἐν 
ταῖς ἁρμαμάξαις προάπεπέμψατο ὧς γυχτός, ὡς ῥᾷον 

πορεύοιντο χατὰ ψῦχος, χαὶ αὗτος ἔχων τοὺς ἱππεῖς 

ἐπηκολούϑει. χαὶ τὸν Φρύγα τὰ αὐτὰ ταῦτα ποιῆσαί30 
φασι τὸν τῆς παρ᾿ Ἑλλήςποντον ἄρχοντα Φρυγίας. ὡς 
δὲ παρήσϑοντο τιῦν φευγόντων καὶ χαταλ αμβανόντων 
αὐτούς, πυϑύμενοι τὸ γιγνόμενον, ἔφευγον δὴ χαὶ αὐτοὶ 
ἀνὰ χράτος. τὸν δὲ τῶν Κυππαδοκῶν βασιλέα χαὶ τὸν 
τῶν ᾿Ἰραβίων ἔτι ἐγγὺς ὄντας χαὶ ὑποστιίντας άϑωρα- 
κίστους χαταχαίνουσιν οἱ ᾿Ὑρχάγιοι. τὸ δὲ πλεῖστον ἦν 
τῶν ἀποϑανόντων “σσι ρίων χαὶ “ρυβίων" ᾿ἐν γὰρ τῇ 
αὑτῶν ὕντες χώρα ἀσυντογήτατα πρὸς τὴν πορείαν εἷ- 
γ)ον. οἵ μὲν δὴ ἢΪῆδοι καὶ Ὑρκχάνιοι. οἷα δὴ εἰχὸς χοι-) 2 

ΠΩ, πολλά τὲ χαὶ πῃ τοδαπὰ χαὶ ἄλλα ὰ ννεϊϊΐογορςξ:Ὕ:ς ᾿ἰθυῖ: 
οἈοιουΐ ργαθροπιμῖ χαὶ ἄλλα. Οοινῖν. 11. 9. ἐν πολλοῖς μὲν 
χαὶ ἄλλοις δηλο» χιαὶ ἐν οἷς δ᾽ ἡ στικῖς ποιεῖ. 31. ᾿Ἵσσυρίων 
χαὶ ᾿Ἰραβίων πον ον ἀποϑανον ὧν ἰα σϑυκία, εθὰ βοουϑεπὶ 
δι: οἀρίοινα. ΨΠ|Ι. 4, 25, χαὶ γὴν ἔτι ἔχουσιν οἱ τούτων 
ὄπόγονοι" πλεῖστοι δ᾽ εἰσὶ Δίήδων χιὶ ᾿Ὑρχανίων. Ῥευρονδηι 
Εἰσὶ ᾿“σσύριοι χαὶ ᾿“ράβιοι. 
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τοῦντας τοιαῦτα ἐποίουν διώχοντες. ὃ δὲ Κῦρος τοὺς 
παρ᾽ ἑαυτῷ ἱππέας καταλ ειφϑέντας περιελαύνειν ἐχέλευε 
τὸ στρατόπεδον, χαὶ εἴ. τινας σὺν ὃ ὅκλδε ἴδοιεν ἐξιόντας, 
καταχαίνειν " τοῖς δὲ ὑπομένουσιν ἐκήρυξεν, δπόσοι τῶν 
πολ ἑμέων στρατιωτῶν ἦσαν ἱππεῖς ἢ πελ τασταὶ Ἶ τοξό- 
ται, ἀποφέρειν τὰ ὅπλα συνδεδεμένα, τοὺς δὲ ἵππους 
ἐπὶ ταῖς σκηναῖς καταλείπειν " ὅςτις δὲ ταῦτα μὴ ποιή-- 
σοι, αὐτίχα τῆς κεφαλῆς στερήσεσϑαι" τὰς δὲ κοπίδας 

ϑϑπροχείρους ἔχοντες ἐν τάξει περιέστησαν. οἱ μὲν δὴ τὰ 
ὅπλα ἔχον τὲς ἐῤῥίπτουν, ἀποφέροντες εἰς ἕν χωρίον ὅποι 
ἐχέλευε" χαὶ ταῦτα μὲν οἷς ἐπέταξεν ἔκαιον. 

384 ὋὉ δὲ Κῦρος ἐνενόησεν ὅτι ἦλϑον μὲν οὔτε σῖτα οὔτε 
ποτὰ ἔχοντες, ἄνευ. δὲ τούτων οὔτε στρατεύεσϑαι δυ- 
νατὸν οὔτ᾽ ἄλλο ποιεῖν οὐδέν. σχοπῶν δὲ ὅπως ἂν κάλ.- 
λιστα καὶ τάχιστα ταῦτα γένοιτο, ἐνθυμεῖται ὅτι ἀνάγχη 
πᾶσι τοῖς στρατευομένοις εἰναί τινα ὅτῳ καὶ σχηνῆς 
μιελ ἥσει, καὶ ὅπως τὰ ἐπιτήδεια παρεσχευασμένα τοῖς 

ὀδστρατιώταις εἰςιοῦσιν ἔσται. χαὶ τοίνυν ἔγνω ὅτι τού-- 
τοὺς εἰχὸς μάλ ιστά πάντων ἐν τῷ στρατοπέδῳ γῦν κα- 
τειλῆφϑαι ἂν ἣν διὰ τὸ ἀμφὶ συσχευασίαν ἔχειν" ἐχτ΄-- 
θυξε; δὴ παρεῖναι τοὺς ἐπιτρόπους πάντας » εἰ δέ που 
μὴ εἴη ἐπίτροπος, τὸν πρεσβύτατον ἀπὸ σκηνῆς" τῷ δὲ 
ἀπειϑοῦντι πάντα τὰ χαλεπὰ ἀνεῖπεν. οἱ δὲ ὁ ὑρῶντες καὶ 
τοὺς δεσπότας “πειϑομιένους ταχὺ ἐπείϑοντο. ἐπεὶ δὲ πα- 
θεγένοντο, πρῶτον μὲν ἐχέλειε καϑίζεσθαι αὐτῶν ὅσοις. 
ἐστὶ πλέον. ἢ δυοῖν μηνοῖν ἐν τῇ σχηνῇ τὰ ἐπιτήδεια. 

ὁ θ ἐπεὶ δὲ τούτους εἶδεν, αὖϑις ἐχέλευεν ὅσοις μηνὸς ἦν" 
ἐν τούτῳ σχεδὸν πάντες ἐχαϑίζοντο. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἔμα- 

32, ἔχοντες] [π|6}}}στέιιν. Ογτιις Οἴπὶ διεὶς : σοηΐ. 5. 23, περιέ-- 
στησι" αἰ ἴθ} ἃ) σπξοὲξ ἵστασαν τουῖις δἱὲ ἱποθυΐσν ἔδοϊιπὶ 11-- 

Βυὶ ἰηΐον περιίστησαν οἱ πεοιίστασαν νατγϊαπῖοβ : 81 σεριέστες- 

σαν. ἃνπιὰ ἰγὰαϊ ἐιβϑὶϊ γειβ Ροβίαιιδηι ςαρίοβ. οπυχίββεῖς βίπ. 

περιέστησεινς οἰ χτῖ Ροβίχιιαπι ζιι555361. Νοὴ ογηΐ διιῖθπι ΟἿΣ 

Ρατυίουϊα δέ οι δυιδέιι δίθρβαπιβ: 4π|8. γί ἢᾶθο Ρτδθοοάθη-. 
Εἰ τι5 Τα σαντα αὖ χὐηἶβ σϑὴν ΔἸ 556 ΟΥτιιβ ἀἸοαίαν. 393, γῦν 

χατειληρϑαι ἂν ἡνὶ ΤΑρθυὶ πόμα πϊμουΐβ διιοϊουϊτα εἶ οπῖ-- 
ἴὰπανξ τοῖς 8ΠῚ ἦτο ἀ8 πιϑὶϊουῖθις ἀαπὶ χατειλήρϑαι ἣν ἣν : χυοά 
χατειλ ἣῃ ϑι ἣν νὺν 6558 υἹάδιν: ἕν φαϊάεμι, Βὶς Ἰοοῖα πὸπ 
Βηθδὶ οἱ ροϊδεϊξ εχ αὐ σϑὶ ἢ» οὐίιπι ϑειβροιῖ ," 5 γὺῦν ἱπ Ρυβῖμἃ 
δε β σε αιιξιιτ, , 
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ϑεν, εἶπεν ὧδε αὐτοῖς, “Ἴγετε νῦν, ἔφη. ὦ ἄνδρες, εἴ 
τινες ὑμῶν τὰ μὲν χαχὰ μισεῖτε, ἀγαϑοῦ δέ τινὸς παρ᾽ 
ἡμῶν βούλοισϑ᾽ ἀν τυγχάνειν, ἐπιιιελήϑητε προϑύμως 
ὅπως διπλάσια ἐν τῇ σχηνῇ ἑχάστῃ σῖτα χαὶ ποτὰ πα- 
ρεσχευασμέναῇ ἢ ἃ τοῖς δεσπόταις καὶ τοῖς οἰχέταις χαϑ' 
ἡμέραν ἐποιεῖτε" καὶ τἄλλα, δὲ πιάντα ὑτιύσα καὶ ἣν, δαῖτα 
παφὲ ἕξει ἕτοιμα ποιεῖτε, ὡς αὐτίχα μάλα παρέσονται 
ὁπότεροι ἂν κρατῶσι ὃ καὶ ἀξιώσου σιν ἔχπλειω ἔχειν πάντα 
τὰ ἐπιτήδεια. εὖ οὖν ἴστε ὅτι -συμᾳ ἔροι ἂν ὑμῖν ἀμιέιι-- 
πτως δέχεσϑαι τοὺς ἄνδρας. οἱ μὲν δὴ ταῦτα ἀχούσαν- 88 
τὲς πολλῇ σπουὸῇ τὰ παρηγγελμένα ἔπραττον" ὃ δ᾽ αὖ 
συγκαλέσας τοὺς ταξιάρχους ἕλεξε τοιάδε. “Ἄνδρες φίλοι, 
γιγνώσκω μὲν ὅτι νῦν ἔξεστιν ἡκεῖν προτέροις, ἀπόντων 
τῶν συμμάχων, ἀρίστου τυχεῖν. χαὶ τοῖς μάλιστα ἑσπου- 
δασμένοις καὶ σίτοις καὶ ποτοῖς χρῆσϑαι" ἀλλ᾽ οὐ μοι 
δοχεῖ τοῦτ᾽ ἂν τὸ ἄριστον πλέον ὠφελῆσαι ἡμᾶς ἢ τὸ 
τιῦν συμμάχων ἐπιμελεῖς φανῆναι, οὐδ᾽ ἂν αὕτη ἢ εὐω- 
χία ἰσχυροτέρους τοσοῦτον ποιῆσαι ὅσον εἶ δυναίμεϑα 
τοὺς συμμάχους προϑύμους. ποιεῖσϑαι. εἶ δὲ τῶν νῦνϑ39 
διωχόντων καὶ κατακωινόντων τοὺς ἡμετέρους πολ ἑμέους, 
χαὶ μαχομένων, εἴ τις ἐναντιοῦται, τούτων δόξοιιεν οὕτως 
ἀμελεῖν ὥςτε καὶ πρὶν εἰδέναι ὅτι πράττουσιν ηθιστη-π 
κότες φαίνεσθαι » ὅπως μὴ αἰσχροὶ μὲν φανούμεϑα, 
ἀσϑενεῖς δ᾽ ἐσόμεθα, συμμάχων ἀποροῦντες. τὸ δὲ τῶν 
κινδυνευόντων καὶ πονούντων ἐπιμεληϑῆναι ὅπως εἰςιόν-- 
τες τὰ ἐπιτήδεια ἕξουσιν, αὕτη ἂν ἡμᾶς ἢἧ ϑοίνη πλείω 
εὐφράνειεν., ὡς ἐ ἐγώ φήμι, ἢ τὸ παραχρῆμα τῇ γαστρὶ 
χαρίσασϑαι. ἐννοή σατε δ΄, ἔφη, ὡς εἰ μηδ᾽ ἐχείνους 0 
αἰσχυντέον ἦν, οὐῤ' ὡς ἡμῖν γῦν προςήχει οἵτε πὰ ἰησμο- 
γῆς πω οὔτε μέϑης" οὐ γάρ σι διαπέπραχται ἡμῖν ἃ 

βουλόμεϑα, ἀλλ αὖ τὰ πάντα νῦν ἀχιιάζει ἐπιμελείας 
δεόμενα. ἔχομεν γὰρ ἐν τι στρατοπέδῳ πολεμίους πολ- 
λαπλασίους ἡμιῦν. αὐτῶν, χαὶ τούτους λελυμένους" οὕς 
χαὶ φυλάττεσθαι ἴσως ἔτι προςήχει καὶ φυλάττειν, ὅπως 

«(0. ἀλὲ αὖ τὰ πάντα. 404 Θ50 δχ “Τουτὶ οοὐϊουπη ἀλλ᾽ 
αὖ πάντες Ριο ψαϊσαΐο ἀλλ «αὐτὰ πάντα ἀπ χθυανν σομρνοΡδ- 

νὴ ΠΟΥ Ὑ αὐϊοαιιιις Ὁ : Θϑίψιιθ ἀὰὶ πο δι ὠλλὰ τὰ πάντα ταβουιῖ- 

μνεπάπωηι. 
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ὦσι καὶ οἱ ποιήσοντες ἡμῖν τὰ ἐπιτήδεια " ἔτι δ᾽ οἱ ἵπ- 
πεῖς ἡμῖν ἄπεισι, φροντίδα παρέχοντες ὅπου εἰσί, χἂν 

41ἔλϑωσιν, εἰ παουαμενοῦσιν" ὥςτ᾽, ὦ ὄνδοες, νῦν κοι 
δοχεῖ τοιοῦτον σῖτον ἡμᾶς προςφέρεσϑαι δεῖν καὶ τοιοῦ- 
τον ποτὸν ὑποῖον ἄν τι συμφορώτατον εἴη πρὸς τὸ 

42 μήτε ὕπνου μήτε ἀφροσύνης ἐμπίπλασϑαι. ἔτι "δὲ καὶ 
χρήματα, πολλὰ ἐστὶν ἐν τῷ στρατοπέδῳ, ὧν οὐκ 
ἀγνοῶ ὅτι δυνατὸν ἡμῖν κοινῶν ὄντων τοῖς συγχα- 
τειληφόσι νοσᾳίσασϑαι ὑπόσα ἂν βουλώμεθα" ἀλλ οὔ 
μοι δοχεῖ τὸ λαβεῖν κερδαλεώτερον εἶναι τοῦ δικαίους 
φαινομένους αὐτοὺς τούτῳ πειρᾶσϑαι ἔτι μᾶλλον ποιεῖν 

43η νῦν ἀσπά: ζεσϑαι χιιᾶς. 'δοχεῖ δ᾽ ἔμοι. ἔφη, καὶ τὸ 
νεῖμαι τὰ χρήματα, ἐπειδὰν ἔλθωσι, ἤ]ήδοις καὶ Ὑρ- 
χανίοις καὶ Τιη ράνη ἐπιτοέψαι, καὶ ἣν τι μεῖον ἡμῖν 
δάσωνται, κέρδος ἡ εἴσϑαι" διὰ γὰο τὰ χέρδη ἥδιον 

44πμῖν παραμενοῦσι. τὸ μὲν γὰρ νῦν πλεονεχτῆσαι ὀλιγο- 
χοόνιον ἂν ἡμῖν τὸν πλοῖτον παρύσχοι" τὸ δὲ ταῦτα 
προεμένους ἐχεῖνα χτήσασϑαι ὅϑεν ὃ πλοῖτος φέεται, 
τοῦτο, ὡς ἐ ἐγ ὦ δοχῶ, ἀενιαιύτερον ἡμῖν δύναιτ᾽ ἂν τὸν 

ἰδύλβον. χαὶ πᾶσι τοῖς ἡμετέροις παρέχειν. οἶμιαι δ΄, ἔφη, 
χαὶ οἴχοι ἡμᾶς τούτου ἕγε ἐχὲγ ἀσχεῖν καὶ γαστρὸς ριεύρ 
τοὺς εἶναι χαὶ κερδῶν ἀχκαίρων, ἵν᾽, εἴ ποτε δέοι, δυναί- 
μεϑα αὑτοῖς συμᾳύρως χροῆσϑαι" ποῦ δ᾽ ἂν ἐν μείζοσι 

᾿ τῶν γῦν παρόντων ἐπιδειξαίμιεϑ᾽ ἄν τὴν παιδείαν ἐγὼ 
4θιεὲν οὐχ ὁρῶ. ὃ μὲν οὕτως εἰπε. συνεῖπε δ᾽ αὐτῷ Ὑστά- 
σπης ἀνὴο Πέρσης τῶν ὁμοτίμων ὧδε. Δεινὸν γάρ τἂν 
εἴη, ὦ Κῦρε, εἰ ἐν ϑήοι μὲν πολλάκις ἄσιτοι καρτε- 
θοῦ μεν, ὅπως ϑηρίον τι ὑποχείριον ποιησώμεθα χαὶ 
μάλα μιχοοῦ ἴσως ἄξιον" ὄλβον δὲ ὅλον πειριόμενοι ϑηρᾶν 
εἰ ἐμποδιών τι ποιησαίμεϑα γενέσϑαι ἡμῖν ἃ τῶν μὲν κακῶν 
ἀνϑοώπων ἄρχει, τοῖς δ᾽ ἀγαϑοῖς πείϑεται. οὐχ ἂν 

4γπρέποντα ἡμῖν δοχοῦμεν ποιεῖν. ὃ μὲν οὖν “Υστάσπης 
οὕτως εἶπεν" οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες ταῦτα συνήνουν. ὃ δὲ 

4. ὁποῖόν τις οἴεται μάλιστα σύμορον εἶν! Ῥγο Πΐ5 ὁποῖ-- 
οὐ ((ν τι συμφορώτατον εἴη Ῥνϑεθυιθσιιπεὲ σοά σας πιϑ]ΐογεβ. 
“Γενοιεδετν ἴάτηρη οϑὶ ὕπνοι αὐ σῖτος γοΐρυει. 48, δεινὸν γάρ 

τῶν εἴη ἀυινινι Ρομπδιεὶ βουρίου, ἴῃ πγδνΐε μαβεϊ να με δα 
ἴτα. σοπξογηναῖαν ὕλβὸν δὲ ὅλον πειρώμενοι ϑηοᾶν ἐμποδών τι 
ποιησαίμεθα γενέσϑαι. 
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Κῦρος εἶπεν, ;γε δή, ἑφη, ἐπειδὴ δμονοοῦξιεν ταῦτα, 
πέμψατε ἀπὸ λόχου ἕχαστος πέντε ἄνδρας τῶν σπου- 

δαιοτάτων " οὗτοι δὲ περιιόντες, οὺς μὲν ἂν δρῶσι πορ- 

σύνοντας τἀπιτήδεια, ἐπαινούντων. οὺς δ᾽ ἂν ἀμε- 

λοῦντας, χολαϊζόντων ἀφειδέστερον ἢ ὡς δεσπόται. οὗ- 

τοι μὲν δὴ ταῦτα ἐποίουν. 

ΑΙ π᾿ πὰ, 

Ῥρυϑϑγιτι τὸ5 δαιιθϑῖν5 ἀδοθυμϊξιιτ. 

Τῶν δὲ ἽΤή δων τινὲς ἤδη, οἵ μὲν ἁμάξας προωρ- 
μημένας χαταλαβόντες καὶ ἀποστρέψαντες προςήλαυνον 
μεστὰς ὧν δεῖται στρατιά, οἱ δὲ καὶ ἁρμαμάξας γυναι- 
χῶν τῶν βελτίστων τῶν μὲν γνησίων, τῶν δὲ καὶ παλ- 
λαχίδων διὰ τὸ χάλλος συμπεριαγομένων, χαὶ ταύτας 
εἰληφότες προςῆγον. πάντες γὰρ ἔτι καὶ νῦν οἵ χατὰ 
τὴ ν ̓ 1σίαν στρατευόμενοι ἔχοντες τὰ πλ εἰστου ἄξια στρα- 
τεύίονται, λέγοντες ὅτε μᾶλλον μάχοιντ᾽ ἂν εἰ τὰ φί)- 

,ὔ 

τατὰ παρείη " τούτοις μευ ΤΣ ἀνάγκη » εἶναι ποοϑύ- 
5 

ως ἀλέξειν. ἴσως μὲν οὖν οὕτως ἔχει" ἴσως δὲ χαὶ. 

ποιοῦσιν αὐτὰ τῇ ἡδονῇ χάρις ζόμενοι. 
ὋὉ δὲ Κῦρος ϑεωρῶν τὰ τῶν ἈΠ  δων ἔργα καὶ Ὑρ- 

χανίων ὥςπερ κατεμέμφετο, χαὶ αὑτὸν χαὶ τοὺς σὺν 
αὑτῷ, εἰ οἱ ἄλλοι τοῦτον τὸν γούόνον ἀχιιάζειν τε μαὶν 
λον ἑαυτῶν ἐδόκουν χαὶ προς ςχτᾶσϑαί τι, αὖ "τοὶ δ᾽ ἐ 
ἀργοτέρᾳ χώρᾳ ὑπομένειν. χαὶ γὰρ δὴ οἱ ἀπάγοντες χαὶ 
ἀποδεικνύντες 'Κύρῳ ἃ ἦγον πάλιν ἀπήλαυνον μεταδιώ- 
χοντὲς τοὺς ἄλλους " ταῦτα γὰρ σφίσιν ἔφασαν προςτε- 

τάχϑαι ποιεῖν ὑπὸ τῶν ἀρχόντων. δακνόμενος δὴ ὃ Κυ- 
ρος ἐπὶ τούτοις ταῦτα μὲν ὅμως κατεχώριζε" συνεχάλει 
δὲ πάλιν τοὺς ταξιάρχους, χαὶ στὰς ὕπου αὐτοῦ ξιιελ-- 
λον ἀχούσεσϑαι τὰ βουλευόμενα λέγει τάδε. 

Ὅτι κέν, ὦ ἄνδρες φίλοι, εἰ χατάσχοιμεν τὰ νῦν προ- 
φαινόμενα, με)άλα μὲν ἂν ἅπασι Πέρσαις ἀγαϑὰ γέ- 

47. ὁκονοουιιεν) ἑμοϑυκοῦμεν ΕΠ χὶ Ροϊΐονοϑ5. Θιοὰ τυ τι 

αἰϊονὶ ποπάϊτιηι ταρδυζεπ. 

ὶῦ 
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γοιτο, μέγιστα δ᾽ ἂν εἰκύτως ἡμῖν δὲ ὧν πράττεται. 
πάντες, οἶμαι, γιγνώσχετε" “ὅπως δ᾽ ἂν αὐτῶν ἡμεῖς χύ- 
θιοι γιγνοίμεθα, μὴ αὐτάρκεις ὄντες χτήσασϑαι αὐτά, 
εἶ μὴ ἔσται οἰχεῖον ἱππιχὸν Πέρσαις, τοῦτο ἐγὼ οὐχέτι 

5. ὁρῶ. ἐνγοεῖτε γὰρ δή, ἔφη" ἔχομεν ἡμεῖς οἱ “Πέρσαι 
ὅπλα οἷς δοχοῦμεν τρέπεσϑαι τοὺς πολ 'ἐμείους διμόσε ἰόν-- 
τες" καὶ δὴ τρεπόμενοι ποίους ἢ ἱππέας ἢ τοξότας ἢ πελ-- 
ταστὰς ἢ ἀκοντιστὰς ἄνευ ἵππων ὄντες δυναίμεϑ' ἂν 
φεύγοντας ἢ λαβεῖν ἢ καταχανεῖν ; - τίνες ὁ᾽ ἂν φοβοῖντο 
ἡμᾶς προςιόντες καχοῦν ἢ τοξόται ἢ ἀχοντισταὶ ἢ ἱσι-- 
πεῖς, εὖ εἰδότες ὅτι οὐδεὶς αὐτοῖς κίνδυνος ὑφ ἡμῶν 
χαχόν τι παϑεῖν μλ) λον ἢ ὑπὸ τῶν ̓ πεφυχότων δένδρων; 

6 εἶ δ᾽ οὕτω ταῦτα ἔχει, εὔδηλον. ὅτι οἱ νῦν παρόντες 
ἡμῖν ἱππεῖς νομίζουσι πάντα τὰ ὑποχείρια γιγνόμενα 
ἑαυτῶν εἶναι οὐχ ἧττον ἢ ἡμέτερα, ἴσως δὲ γῇ Ζ(ἰα καὶ 

Ζ μιᾶλ; λον. νῦν μὲν οὖν οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει κατ᾽ ἀνάγκην " εἶ 
δ᾽ ἡμεῖς ἱππιχὸν χτησαίμεϑα (ἡ χεῖρον τούτων, οὐ πᾶσιν 
ἡμῖν χατάφ ανὲς ὅτι τούς τ ἂν πολεμίους δυναίμεθα χαὶ 
ἄνευ τούτων ποιεῖν ὅσαπερ γῦν σὺν τούτοις, τούτους τὲ 
ἔχοιμεν ἂν τότε μετριώτερον πρὸς ἡμᾶς φρονοῦντας ; 
ὑπότε γὰρ ἢ “παρεῖναι ἢ ἀπεῖναι βούλοιντο ; ἧττον ἂν 
ἡμῖν μέλοι, εἰ αὐτοὶ ἄνευ τούτων ἀρχοίημεν ἡμῖν αὖ- 

8. τοῖς εἰέν. ταῦτα μὲν δή, οἶμαι, οὐδεὶς ἂν ἀντιγνωμονή- 
σειξ μὴ οὐχὶ τὸ πᾶν διαφέρειν “γενέσϑαι Περσῶν οἰχεῖον 
ἱππικόν. ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἰσως ἐννοεῖτε πῶς ἂν τοῦτο γένοιτο. 
ἀρ' οὖν σχεψώμεϑα, εἰ βουλ οἴμεϑα χαϑιστάναι ἱππιχύν, 

9 τί ἡμῖν “ὑπάρχει χαὶ τίνος ἐνδεῖ; οὐχοῦν ἵπποι μὲν οὗτοι 
πολλοὶ ἐν τῷ στρατοπέδῳ κατειλημμένοι. χαὶ χαλινοὶ οἷς 
πείϑονται χαὶ τἄλλα ὅσα δεῖ ἵπποις ἔχουσι χρῆσϑαι. 
ἀλλὰ μὴν χαὶ οἷς γε δεῖ ἀνδρα ἱππέα χρῆσϑαι ἕχομεν, 
ϑώρυχας μὲν ἐρύματα τῶν σωμάτων, παλτὰ δὲ οἷς χαὶ 

10μιεϑιέντες χαὶ ἔχοντες χρῴμεϑ᾽ ὁ ἄν. τί δὴ τὸ λοιπόν; δῆλον 
ὅτι ἀνδρῶν δεῖ. οὐκοῦν τοῦτο “ιάλιστα, ἔχομεν" οὐδὲν 
γὰρ οὕτως ἡμέτερόν ἐστιν «εἰς ἡμεῖς ἡμῖν αὐτοῖς. ἀλλ᾽ 
ἐρεῖ τις ἰσως ὅτι οὐχ ἐπιστάμεθα. μὰ 41" οὐδὲ γὰρ 

9. ὅσα δεῖ ἵπποις ἔχουσι γρῆσϑαι] [τὰ οὕπὶ 1115. τιητι5. δἰΐαπη 
ποϑίζοσιιηχ δηΐθ σοΟΥΘοϊοσο : σοῖο ἕππους. οι διΐθχῃ 

Θαποχῖη ΟΟρὶΔΠ 6886 1ἰὰ ΟΠληΐρθιιβ τ Ριι5. ἰηβινιιοϊουιπι τ τι 
οἷς ορονἝθδί. 

-- ΞΦΞΦΞ στ... 

-«Ψ- Ὡς 

ΦΝῸΘῸ---,' 

- ω“ῸΨ΄ᾧΤἨΤΡΟᾷῬῸΞΘΠΈ ,.,...... κ«.. (ς- ὦ «“.-.-." 

..--- - .-»“ »»»ὦὮ. δπτΠὸ νον 

“πὰ ἐὸ στ: 

ΕΒ ΠῚ 
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: .. 40 ΠΣ 2 

τούτων τῶν ἐπισταμένων νῦν ποὶν μαϑεῖν. οὐδεὶς ἠπί- 
- , ; “ “α ᾽ , 

στατο. ἀλλ᾿ εἴποι ὧν τις ὅτι παῖδες ὄντες ἐιιάνϑανον.11 
Στὸ , ἢ ΕῚ 

χαὶ πότερα παῖδές εἰσι φρονιμώτεροι ὥςτε μαϑεῖν τὰ 
4. - ὶ » ’ ν Α ν 

φοαϊόμενα χαὶ δειχνύμενα ἢ ἄνδρες ; πότεροι δὲ ἃ ἂν 
Ἶ -- ,ὔ «ν «ν 4 Ἥ 

μάϑωσιν ἱχανώτεοοι τῷ σώματι ἐχπονεῖν, οἱ παῖδες ἢ 
΄ - »α ͵ ἥ «ς - ,ὔ ᾿ ,»; 

οἱ ἄνδρες; ἀλλὰ μὴν σχολή γε ἡμῖν μανϑάνειν ὅση οὐτεῖ2 
, χα α » ,ὔ ν» κ .« ς -. 

παισὶν οὔτε ἄλλοις ἀνδοάσιν" οὔτε γὰρ τοξεύειν ημεῖν 
’ » ’ Ἀ το ὰ 

μαϑητέον, ὥςπερ τοῖς παισί" προεπιστάμεϑα, γὰυ τοῦτο 
-- ᾿ ,ὔ Ἀ -- 7.5 α )».ς." 

οὔτε μὴν ἀκοντίζειν " ἐπιστάμεϑα γὰρ τοῦτο" ἀλλ᾽ οὐδὲ 
᾿ ἧσ 7,4 α . ,ὔ « 7 ᾿ 

μήν, ὥςπερ τοῖς ἄλλοις ἀνδράσι τοῖς ειὲν γεωογίαι ἀσχο- 
λίαν παρέχουσι, τοῖς δὲ τέχναι, τοῖς δὲ ἄλλα οἰχεῖα" 

-Ὁ " ᾿ ’ ἕ . ἢ "“« φ»ν ὦ ͵ 

ἡμῖν δὲ στοατεύίεσϑαι οὐ μόνον σχολή, ἀλλὰ χαὶ ἀνάγκη. 
ἀλλὰ μὴν οὐχ ὥςπεο ἀλλα πολλὰ τῶν πολειμιχῶν χαλε-18 

ν ᾽ὔ ΕΣ: Ψ) « Ἁ - 2 γ ἐ γ»- ᾿ ἧς; 

πὰ μέν, χρήσιμα δέ" ἱππιχὴ δὲ οὐχ ἐν οὐ Σ3μὲν ἡδίων 
, «» -. - «ἅν ,ὔ . - - ᾿] 

ἢ αὐτοῖν τοῖν ποδοῖν πορεύίεσϑαι; ἐν δὲ σπουδῇ οὐχ 
ἄδων ᾿ ι γα ’ὕ, "» 4) ὅτ» , ἈΜᾷ 
γὸὺ ταχὺ μὲν φίλῳ παραγενέσϑαι, εἰ δέοι, ταχὺ δέ, εἴτε 
γ} ΑΝ - .7 ζν. . ΟΣ ον νῃ 
ἄνδρα εἴτε ϑῆρα δέοι διώχεσθαι, χαταλαβεῖν ; ἐχεῖνο δὲ 
οὐχὶ εὐπετὲς τὸ ὃ.τι ἂν δέη ὅπλον φέρειν τὸν ἵππον τοῦτο 

; ,, ᾿ ν᾿, 

συμφέρειν ; οὔχουν ταὐτό γ᾽ ἐστὶν ἔχειν τε χαὶ φέρειν. 
- ᾿ ᾿ ,. 7 ,ὕ] { γι ΑῚ ᾿ εν ᾿- Δ... 
ὃ γε μὴν μάλιστ᾽ ἄν τις φοβηϑείη, μὴ εἰ δεήσει ἐφ 

. ς - ’ ᾿ ζ2 - » 

ἵππου χινδυγεύειν ἡμᾶς πρότερον πρὶν ἀχριβοῦν τὸ ἕο- 
, ᾿ 3 

γον τοῦτο, κἄπειτα μῆτε πεζοὶ ἔτι ὦμεν μήτε πω ἱππεῖς 

12. ἡμῖν δὲ στρατεύεσθαι οὐ μόνον σχολὴ] οὶ ἀεΡεΡθαὶ ἡμῖν 
ἀσχολίαν τι παρέχει εἴτηοχ 5.13. ἱππιχὴ χαλεπὴ ἐστιν. δεᾷ υνιξαῖδθ 
δἰ ον βἐσιιοῖιταθ θχθπιρία βιιπὶ Ασοϑὶ!, Χ, 1, ταῦτα γὰο οὐχ 
ὥςπερ εἰ ϑησαυρῷ τις ἐντύχοι, πλουσιώτερος μὲν ἂν εἴη --- ὃ 
δὲ χαρτερίᾳ πρωτεύων οὗτος ἔμοιγε δοχεῖ διχαίως ἀνὴρ ἄγα- 
ϑος παντελῶς ἀν γομίζεσϑαι. Οιοά ἀϊσοιάι ἔιιρταῖ ταῦτα 
γάρ --- ἀνδορὺς παντελῶς ἀγαϑοῦ ἔργα μοι δοχεῖ εἶναι. Πε 
Ὑεςῖρα!. ΕΥ̓͂, 6. χαὶ γὰρ οὐδ᾽ ὥςπερ ὅταν πολλοὶ χαλχοτίύποι 
γένωνται --- χαταλύονται οἱ χαλχοτύποι --- ἀργυρῖτις δὲ ὅσῳ 
ὧν πλείων φαίνηται, τοσούτῳ πλείονες ἐπὶ τὸ ἔργον τοῦτο 
ἔρχοντει. Οτιο ἴῃ Ἰοσὸ οἱΐπι ἐπαγριοῖίομα Ρδύνεῖβο δὲ5 ἔμ] 16- 
Βητια Βιερμάμπηβ.. χαὶ γὰρ οὐχ τθρομθὴ5 οἵ Ἰλοιιπδηι βἰαίιθηβ. 
158. οὐχοῦν ταὐτό γ᾽ ἐστὶν ἔχειν τε χαὶ φέρειν] Ηος δαΐρηιιβ 
γϑυττν δϑδὲ τἰὸ ΄ιοαὰ «5 ροτίθς ἰάθη βαβοαὶ πδοθβϑϑθ δἱτ: αἰσαὶ 
ποι ἰά ἀσοιμάϊη διδὶ Οντο τἰ ἄγπᾶ, 8ϊ δαιΐθθ ποιεῖ, Ῥρυβὶβ 
ἤθη εἰδἔαειι γα ἰδ ηγομβίγανθε ; «οὶ πνϊνΐπνθ ἡπδίαοθαμε : 564 μος 
Ροιΐα5. οβιθη θηάιιν “πα ἴο σοπιπιοάϊι5 δα ργαθϑῖο μα ταγὶ 68- 
δεπηῖ. [ἰλητιθ βρη ρητία γοαίγα οομῖγαγία οὔχουν ταὐτό γὶ 
ἐστίν. Ιηὗχὰ Υ. 4, 44. οὐ γάο τὸ αὐτό ἔστι προςάγειν τε χαὶ 
παράγειγ. 
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ἱχανοί, ἀλλ οὐδὲ τοῦτο ἀμήχανον" ὅπου γαρ ἂν βουλώ- 
μιεϑα, ἐξέσται ἡμῖν πεζοῖς εὐθὺς μάχεσϑαι" οὐδὲν γὰρ 
τιῦν πεξιχιῆν ἀπομαϑησόμεϑα ἱππεύειν μανϑάνοντες. 

15 Κῦρος μὲν οὕτως εἶπε; Χρυσάντας δὲ συναγορεύων αὐ- 
τί (ὧδε ἔλεξεν. 

“4λλ᾽ ἐγὼ μέν, ἔφη, οὕτως ἐπιϑυμῶ ἱππεύειν μαϑεῖν 
(ὡὡς νομίζω ; ἣν ἱππεὺς γένωμαι; ἄνϑρωπος πτηγὺς γε- 

1θνέσϑαι. νῦν μὲν γὰρ ἔγωγε ἀγαπῶ ἣν γ᾽ ἐξ ἴσου τῷ ϑεῖν 
δρμηϑεὶς ἀνθρώπων μόνον τῇ κεφαλῇ πρύσχω, κἂν ϑη- 
θίον παραϑέον ἰδὼν δυνασϑῶῶ διατεινάμενος φϑάσαι 
ὥςτε ἀχοντίσαι ἢ τοξ Ξεῦσαι πρὶν πάνυ πρόσω αὐτὸ γε- 
γέσϑαι" ἣν δὲ ἐπαδεδῳ γένωμαι, δυνήσομαι μὲν ἄνδρα 
ἐξ ὄψεως μήκους καϑαιρεῖν, δυνήσομαι δὲ ϑηρία διώ- 
χων τὰ μὲν ἐχ χειρὸς παίειν καταλ αἀμβάν Ων, τὰ δὲ ἄχον- 
τίζειν ὡς πέρ ἑστηχότα " χαὶ γὰρ ἂν ἀμφότερα ταχέα ἢ, 
ὅμως ἂν πλ ησία γίγνηται ἀλλήλων, ὥςπερ τὰ ἑστηκότα 

17ἔσται. ἃ ὃ δὲ δὴ μάλιστα δοχῶ ζῶον, ἔφη; ἐζηλωχέναι, 
ἱπποχενταΐρους, εἰ ἐγένοντο ὥςτε προβουλεύεσϑαι μὲν 
ἀνϑοώπου φρονήσει, ταῖς δὲ χερσὶ τὸ δέον παλαμῦᾶ- 
σϑαι, Ἵππου δὲ τάχος ἔχειν καὶ ἰσχύν, ὥςτε τὸ μὲν 
φεῦγον αἱρεῖν; τὸ δὲ ὑπομένον ἀνατρέπειν, οὐχοῖν 
ταῦτα πάντα χαὶ ἐγὼ ἱππεὺς γενόμενος συγκομίζομαι 

1ϑπρὸς ἐμαυτόν. προογοεῖν μέν γε ἕξω πάντα τῇ ἀνϑοω- 
πίνῃ γνώμῃ; ταῖς δὲ χερσὶν ὑπλοιορήσω, διώξομαι δὲ 
τῷ Ἱππί; τὸν δ᾽ ἐναντίον ἀνατρέψω τῇ τοῦ ἵππου ῥύμῃ, 
ἀλλ᾿ οὗ συ υ"μπειρυχὼς δεδήσομαι ὥςπερ οἱ ἱπποχένταυροι" 

1ϑούχοῦν τοῦτό γέ κρεῖττον ἢ συ ̓ μπειρυχέναι., τοὶς μὲν γὰρ 

ἱπποχενταύρους οἶμαι ἔγωγε πολλοῖς μὲν ἀπορεῖν τῶν 
ἀνθρώποις εὑρημένων ἀγαϑῶν ὅπιως δεῖ χρῆσϑαι, πολ- 
λοῖς δὲ τῶν “ιποις πεφυχότων ἡδέων πιῦς αὐτῶν χρὴ 

φοἀπολαΐειν. ἐγὼ δὲ ἣν ἱππείειν μάϑω, ὅταν μὲν ἐπὶ τοῦ 
ἵππου γένωμαι, τὰ τοῦ ἱπποχενταύρου δήπουθεν δια- 

14. ἀλὴ οὐδὲ τοῖ' ὕτο]} .“Ἵλλὰ Ρυ ου]δο 5ἴν 4 1115 τισι ὁ5ὲ ἃ π8Ρ. 1. 3. 8. 
οὺς ἐγὼ λαβὼν. ΟἿΣ εἰς τὸ ἴδιον χατεϑέμην ἐμοὶ ἀλλ οὐδὲ χα- 
ϑηδυπάϑησα, ἀλλ} εἰς ἑμιῶς ἐδαπάνων. 17. ὥςτε ἃὉ ἐγένετο 
Ρομάοῖ. 18, δώμη} ῥύμη Ῥορρο. Ὁομῇ. Ψη. 1. 31. 19. πολ-- 
λοῖς δὲ! Πος Ρομτταν ὭΣ Ῥιορίον: χρῆσϑαι, αιοά ἴπ πηθηῖς Βα- 
"θαι βοιϊρίον 561 τὲ αὐτῶν -- ἀπολαύει» πυπιανῖῖ, να] Ριορίθε 
ἀπορεῖν, Φιοά «τι οδὲ βίπρονθ ἂὰ ἀἸϊ αι, ἀαϊῖϊνο ἐπηρίτιν. ὦ 
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πράξομαι" ὅταν δὲ καταβῶ, δειπνήσω χαὶ ,ἀμφιέσομαι 

χαὶ χαϑευδήσω ὥςπερ οἱ ἄλλοι ἄνϑοωποι" ὥςτε τί ἄλλο 
ἢ διαιρετὸς ἱ ἱπποχένταυοος χαὶ πάλιν σύνϑετος γίγνομαι; - 

᾿ ἔξει δ᾽ , ἔφη, καὶ τοῖςδε πλεονεχτήσω τοῖ' ἱπποχενταύ-1 

᾿ 

᾿ «ς 

ρου" ὃ μὲν γάρ δυοῖν ὀὑφϑα), μοῖν προεωρᾶτο χαὶ δυοῖν 
Ἄ 
- 

ὥὦτοιν ἤκουεν " ἐγὼ δὲ τέτταρσι μιὲν ὀφϑαλμοῖς τεχιια- 
ροῦμαι, τέτταοσι δὲ ὠσὶ προαισϑήσοιιαι" πολλὰ γάρ φασι 

Ἂ 

χαὶ ἵππον ἀνϑρώπου τοῖς ὀφθαλμοῖς προορῶντα δη- 
λοῦν, πολλὰ δὲ τοῖς (ὐσὶ προαχούοντα σημαίνειν. ἐμὲ 
μὲν οὖν, ἔφη, ,γθάφε τῶν ἱππεύειν ὁπερεπιϑυμούντων. 
Νὴ τὸν 40 ς ἔφησαν οἱ ἄλλοι πάντες. χαὶ ἡμᾶς γε. ἐχ22 
τούτου δὴ ὁ Κῦρος λέγει; 1 οὖν; ἔφη, ἐπεὶ ἀπ όδρα 
ἡμῖν διχεῖ ταῦτα, εἰ καὶ νώμον ἡμῖν αὐτοῖς ποιησαί- 
μεϑα αἰσχοὺν εἶναι οἷς ἂν ἵππους ἐγὼ πορίσω, ἢν τις 
φανῇ πεζῇ ἡμῶν πορευύμιενος, ἤν τε πολλὴν ἢν τε ὀλέ- 
γὴν δδὺν δέη διελϑεῖν, ἐν χαὶ παντάπασιν ἱπποχενταύ- 
ρους ἡμᾶς ὁ σίων ται οἱ ἄνϑρωποι εἶναι; ὃ μὲν οὕτως ἐπή-23 
ρετο " οἱ δὲ πάντες συνεπήνεσαν" ὥςτ᾽ ἔτι χαὶ νῦν ἐξ 
ἐχείνου χρῶνται Πέρσαι οὕτω, καὶ οὐδεὶς ἂν τῶν χαλῶν 
χἀγαϑῶν ἑχωὴν ὀφϑείη Περσῶν οὐδαμῇ πεζὸς ἰών. οἵ 
μὲν δὴ ἐν τούτοις τοῖς λόγοις ἦσαν. 

οὐ ΡΥ ἘΠ, 

Οερενὶ πὲ σομεποαπέιν 5Ὰ ἱπυρεοτῖο, ἀϊπιϊξτα πίον ΠΡοσὶ. 

Ἡ νίχα δ᾽ ἦν ἔξω μέσου ἡμέρας 4 προςήλαυνον μὲν 1 
β οἱ Πγδοι ἱππεῖς καὶ οἱ Ὑρχάν Ἰοε, ἵππους τε ἄγοντες αἰἷ- 

χμαλώτους χαὶ ἂν ὅρας" ὅσοι γὰρ τὰ ὅπλα παρεδίδοσαν, 

οὐ κατέχανον " ἐπεὶ δὲ προςήλασαν, πρῶτον μιὲν αὐτῶν 2 
ἐπυνθάνετο ὃ Κῦρος εἶ σωϑεῖεν πάντες αὐτῷ" ἐπεὶ δὲ 
τοῦτ᾽ ἔφασαν; ἐχ τούτου ἠρώτα τί ἔπραξ αν, οἱ δὲ διη- 

β γοῦντο ἅ τ ἐποίησαν χαὶ ὡς ἀνδρείως ἕχαστα δὐλνάδα. 
γόρουν. ὃ δὲ ΤΡ ΣΣΧΑ πόντα ἡδέως ὅσα ἐβούλοντο λέ- 3 
γειν" ἔπειτα δὲ χαὶ ἐπήνεσεν αὐτοὺς οὕτως " ̓4λλὰ χαὶ 
δῆλοί τοι, ἔφη, ἐστὲ ὅτε ἄνδρες ἀγαϑοὶ ἐγένεσϑε" χαὶ 
γὰρ μείζους φαίνεσϑε καὶ χὰ χλδοὰς χαὶ γοργότεροι ἢ 
πρόσϑεν ἰδεῖν, ἐκ δὲ τούτου ἐπυνθάνετο ἤδη αὐτῶν χαὶ .4 

Ἐ 



ἢ 

9 
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ὁπόσην δδὸν διίλασαν καὶ εἶ οἰχοῖτο ἢ χώρα. οἱ δ᾽ ἔλεγον 
«ς ,ὔ Υ̓͂ ΓΤ ν ͵ὔ - αν» 

ὅτι χαὶ πολλὴν διελάσειαν καὶ πᾶσα οἰχοῖτο ἢ χώρα καὶ με-- 
στὴ εἴη καὶ οἰῶν καὶ αἰγῶν καὶ βοῶν καὶ ἵππιον καὶ σίτου 
χαὶ πάντων ἀγαϑῶν. Ψ "σεν ἄν, ἕφη, ἐ ἐπιμελ ̓ἡτέον ἡμῖν εἴη, 
ὅπως τὲ χρείττους ἐσόμεϑα τιν αὐτὰ ἐχόντων χαὶ ὅπως 
οὗτοι μενοῦσιν " οἰκουμένη μὲν γὰρ χώρα πολλοῦ ἀξ Ξον 
χτημα" ἐρήμη δ᾽ ἀνϑρώπων οὖσα ἐρήμη χαὶ τῶν άγα- 
ϑῶν γίγνεται. τοὺς μὲν οὖν ἀμυνομένους, ἕφη. οἶδα 
ὃτι χατεχάνετε, ὀρϑως ποιοῦντες " τοῦτο γὰρ μάλιστα 
σώζει τὴν γίκην" τοὺς δὲ παραδιδόντας αἰχμαλώτους 
ἠγάγετε" οὺς εἰ ἀφείημιεν, τοῦτ᾽ αὖ ξύμφορον. ἄν, ὡς 
ἐγώ φημι, ποιήσαιμεν. πρῶτον μὲν γὰρ νῦν οὐχ ἂν φυλ άτ- 
ΤΕΣ κι οὐδὲ φυλάττειν ἡμᾶς τούτους δέοι, οὐδ᾽ αὖ σιτο-. 
ποιεῖν τοι τοις " οὐ γὰρ λιμοὶ γὲ δήπου καταχανοῦμεν αὐτούς" 
ἔπειτα δὲ τούτους ἀφέντες πλείοσιν αἰχμαλ ὥτοις χφησόμε- 
ϑα. ἢν γὰρ χρατῶμεν τῆς χώρας. πάντες ἡμῖν οἱ ἐν αὐτῇ 
οἰχοῦντες αἰχιιάλ (τοι ἔσονται" μάλλον. δὲ τούτους ζῶντας 
ἰδόντες καὶ ἀφεϑέντας μενοῦσιν οἱ ἄλλοι καὶ πείϑεσϑαι 
αἱρήσονται μᾶλλον ἢ μάχεσϑαι. ἐγὼ μὲν οὖν οὕτω γι- 
γγώσχω" εἰ δ᾽ ἄλλο τις ὁρᾷ ἄμεινον. λεγέτω. οἱ δὲ 
ἀχόύΐσαντες συνήνουν ταῦτα ποιεῖν. οὕτω ᾿ ὃ Κῦρος 

1οχαλέσας τοὺς αἰχμαλώτους λέγει τοιάδε. ἄνδρες, ἕφη, 
γῦν τε ὅτι ἐπείϑεσϑε, τὰς ψυ γὰς περιεποιήσασϑε, τοῦ τὲ 
λοιποῦ, ἣν οὕτω ποιῆτε, οὐδ᾽ ὁτιοῦν χαχὸν ἕσται ὑμῖν 
ἀλλ᾽ ἢ οὐχ ὃ αὐτὸς ἄρξει ὑμῶν ὅςπερ καὶ πρότερον " 
οἰχήσετε δὲ τὰς αὐτὰς οἰχίας χαὶ χώραν τὴν αὐτὴν ἐρ- 
γάσεσϑε καὶ γυναιξὶ ταῖς αὐταῖς συνοικήσετε χαὶ παίδων 

«ς - 

τῶν ὑμετέρων ἄρξετε ὥςπερ, γῦν " ἡμῖν μέν τοι οὐ μα- 
χεῖσϑε, οὐδὲ ἄλλῳ οὐδενί" ἡνίχα δ᾽ ἄν τις ὑμιᾶς ἀδικῇ, 
ἡμεῖς ὑπὲρ ὑμῶν μαχούμεθα. ὃ ὅπως δὲ μηδ᾽ ἐπαγγέλλῃ 
μη δεὶς ὑμεῖν στρατεύειν, τὰ ὅπλα πρὸς ἡμᾶς χομίσατε" 
χαὶ τοῖς μὲν χομίζουσιν ἔσται εἰρήνη καὶ ἃ λέγομεν ἀδό- 

6, παραδιδόντας] τὰ ὅπλα εχ 5. ἴ. ταρδίϊτιν. Νά σαοά 
ῬΙαῖο εϊχὶς ῬΗδβάνο Ρ- 250. Ἑ- ἡδονῇ παριδούς οαπρ μος ἰοοο 
οοπροπὶ ποὰ Ροίθβι. 8. εἰ δ᾽ ἄλλο τις ὁρᾷ ἀιξι70}} Ν͵Ὰ16 
Ἰθυ τι ἐρεῖ ἄλλος τις. ὭΘΟ᾽ τηθ]ἴπι5. τιλτι8 [8 "})6 15 ἀλλὸς τι. 

ΑπὰΡ. ΠΠ. 2. 37. εἰ μὲν οὖν (λλος τις βέλτιον ὁρᾷ ἄλλως 
ἐχέτω. νουϊοδινια εϑὲ Λτθιϊ οοννόοιϊο ἄλλο τις. Ιπξρα ΥἹ. τς, 
εἰ δέ τίς τι χιὼ ἄλλο ϑέον ἐγοθᾷ. Ηϊς ποπμ Π1 αλλα ἀμείνογα. 

- 
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᾿ς λως" δπύόσοι δ᾽ ἂν τὰ πολεμιχὰ μὴ ἀποφέοωσιν ὅπλα. 
᾿ ἐπὶ τούτους ἡιιεῖς χαὶ δὴ στοατευσόιεεϑα. ἂν δέ τιςῖ2 

ὑμῶν χαὶ ἰὼν ὡς ἡμᾶς εὐνοϊχιῦς χαὶ ποάττων τι χαὶ 
διδάσκων φαίνηται, τοῦτον ἡμεῖς ὡς εἰεογέτην χαὶ φέ- 
λον; οὐχ ὡς δοῦλον περιέψομεν. ταῦτα οὖν. ἔφη; αὐτοί 
τε ἴστε χαὶ τοῖς ἄλλοις διαγγέ ἔλλετε. ἣν δ᾽ ἄρα, ἔφν,13 
ὑμῶν βουλομένων ταῦτα μὴ τόϑωννῳ τινες ; ἐπὶ τού- 

Δ 4 Β , 
τους ἡμᾶς ἄγετε, ὅπως ὑμεῖς ἐχείνων., «ἡ ἐχεῖνοι ὑμῶν 
ἄρχωσιν. ὁ μὲν δὴ ταῦτ᾽ εἶπεν " υδιυϑὲ προςεχύγουν τε 
χαὶ ὑπισχνοῦντο ταῦτα ποιήσειν. 

ΟΊ ΡΣ , 

Οοοπα βυγϊτιτ εἴ οαϑοῖτα οπβιοηίινιν. ὕγαχατθβ σοσηῖΐο 
ϑιιοτιπι αἰβοθϑϑιι ἱγαΐι5. τυϊεξ αἰ σοηΐρϑεϊπν 1Π05 γράϊγρ ἱπρΡοδὲ: 
5Ξ.ἃ Ονγτιις τι ἔτ τοιϊπουρ ἐπι θὲ, ΠΕΣ, τι εἴτι. στ Πη8}-- 

ἀαιϊὶς ἴῃ Ῥριβὰβ τῖιϑ ποόντὸβ πη υἰϊαπξ, Ξε οἰπη [ἰξουῖβ ἱεἰθτ 
δὰ ὑγαχάνεπι. Πε ριδθάδ. ἀϊνίάθπάα τὰ γι ἃσὶξ πῇ ει 
εἴ οπιηϊὰ 4186 8 γϑὴ δαιβϑέγεμ Ρευϊοπξ, Ῥειϑὶς δά ἱἰηβϑιϊ- 
τπαδηάτιπν εαιυταΐιπε σε απὲ. ᾿ 

Ἐπεὶ δ᾽ ἐχεῖνοι (ὥχοντο, ὃ Κῦοος εἶπεν , Ὥρα δή, 1 
ὦ ἤΤῆδοι καὶ “Ἵρμένιοι. δειπνεῖν πᾶσιν ἡμῖν" παρεσχεύ-: 
ασται δὲ ὑμῖν τὰ ἐπιτήδεια ὡς ἡμκιεῖς βϑαεισέα ἐδυνά- 
μεϑα. ἀλλ᾿ ἴτε χαὶ ἡκιῖν πέμπετε τοῦ πεποιημένου σί- 
του τὸν ἡ πισυν" ἱχανὸς δὲ ἀμφοτέροις πεποίηται" ὄψον 
δὲ μὴ πέμπετε μηδὲ πιεῖν " ἱκανὰ γὰρ ἔχοειεν 1 πιο ἡμῖν 
αὐτοῖς παρεσχευασμένα. χαὶ ὑμεῖς δέ (ἠ “Ὑρκάνιοι, ὁ ἔφη; 2 
διάγετε αὐτοὺς ἐπὶ τὰς σχηνάς, τοὺς μὲν ἄρχοντας ἐπὶ 
τὰς μεγίστας, γι γιώσχετε δέ, τοὺς δ᾽ ἄλλοις ὡς ἂν 
δοχῇ κάλλιστα ἔχειν " χαὶ αὐτοὶ δὲ δειπγεῖτε ὅπουπερ 

“ἥδιστον ὑμῖν" σαι μὲν γὰρ ὑκπιῖν καὶ ἀχέραιοι αἵ σχη- 
κού παρεσχεύασται δὲ χαὶ ἐνθύδε ὥςπερ καὶ τούτοις. 
τοῦτο δ᾽ ἴστε ἀμφότεροι ὅτε τὰ μιὲν ἔξω ὑμῖν ἡμεῖς 3 
γυχτοφελαχήσομεν, τὰ δ᾽ ἐν ταῖς σχηναῖς αὐτοὶ ὁρᾶτε 
χαὶ τα ὅπλα εὖ τίϑεσϑε" οἱ γὰρ ἐν ταῖς σχηναῖς οἴπω 
φίλοι ἡμῖν. οἵ μὲν δὴ ἸΠῆδοι χαὶ οἱ ἀμφὶ Τιγράνην 4 
ἐλοῦντο, καί, ἦν γὰρ παρεσχευασμένα, ἱμάτια μεταλα- 

52 
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Ὁ ᾿ 
βόντες ἐδείπνουν" καὶ οἱ ἵπποι αὐτοῖς εἶχον. τὰ ἐπιτῆ- 

᾿δεια  χαὶ τοῖς Πέρσαις δὲ ἕπειιπον τιῦν ἄρτων τοὺς 

σι 

"} 

ἡμίσεις " ὄψον δὲ οὐχ ἔπεμπον οὐδὲ οἶνον, οἰόξιενοι 
ἔχειν τοὺς ἐμιφὶ Κῦρον, ὅτι ἕφη ἄφϑονα ταῦτα ἔχειν. 
ὃ δὲ Κῦρος [ταῦ τα] ΓΎΑΒΕΙ οι ον μὲν τὸν λιμόν, πιεῖν 
δ᾽ ἀπὸ τοῦ παραῤῥέοντος ποταιιοῖ. ὃ μὲν οὖν ̓ Κῦρος 
δειπνίσας τοὺς Πέρσας, ἐπεὶ σι γεσχότασε, κατὰ πειιπά- 
δας χαὶ χατὰ δεχάδας οὐδ ινὸς αὐτιῶν διέπειμιε χαὶ ἐχέ- 
λεῦσε χύχλῳ τοῦ στρατοπέδου χρυπτεύειν, γομίζων ἅμα 
μιὲν φυλαχὴ ν ἔσεσθαι, ἂν τις ἔξωϑεν προςίῃ. ἅμα δέ, 
ἄν τις ἕξω χρήματα, φέρων" ἀποδιδράσχῃ, ἁλώσεσϑαι 
αὐτόν" χαὶ ἐγένετο οὕτω" πολλοὶ μὲν γὰρ ἀπεδίδρασκον, 
πολλοὶ δὲ ἑάλωσαν. ὃ δὲ Κῦρος τὰ μὲν χρήματα τοὺς 
λαβόντας εἴα ἔχειν. τοὺς δὲ ἀνθοώπους ἀποσφάξαι ἐχέ- 
λεῦσεν " ὥςτε τοῦ λοιποῦ οὐ "δὲ βουλόμενος ἂν εὗρες θᾳ- 
δίως τὸν γύχτωρ πορευόμενον. οἱ μὲν δὴ Πέρσαι οὕτω 
διῆγον" οἱ δὲ Ὥ]ῆἔδοι καὶ ἔπινον χαὶ εὐωχοῦντο καὶ ηὐ- 
λοῦντο χαὶ πάσης εὐθυμίας ἐνεπίμπλαντο" πολλὰ γὰρ καὶ 
τὰ τοιαῦτα ἥλω, ὥςτε κὴ ἀπορεῖν ἔργου τοὺς ἔγρη γορότας. 

Ὃ δὲ Κι αξάρης ὃ τῶν Ἢν δὼν βασιλεὺς τὴν μὲν 
γύχτα ἢ ἐξῆλϑεν ὃ Κῦρος αὐτός τε ἐιιεϑύσχετο μεϑ᾽ 
εἢγπξρ ἐσκήνου ὡς ἐπ᾽ εὐτυχίᾳ, χαὶ τοὺς ἄλλους δὲ 
1, δους ὠξτο παρεῖναι ἐν τιῦ στρατοπέδῳ πλὴν ὀλίγων, 
ἀχούων ϑόρυβον ᾿πολύν" οἱ γὰρ οἰχέται τῶν. ΔΠήδων, 
ἅτε τῶν δεσποτῶν ἀπεὶ ϑόντων, ἀνειμένως χαὶ ἔπενον χαὶ 
ἐθορύβουν, ἄλλως τὲ χαὶ ἐκ τοῦ ᾿“σσυρίου ,στρατεύμα- 
τος καὶ οἶνον χαὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα «εἰληφότες. ἐπεὶ δὲ 
ἡμέρα ἐγένετο, καὶ ἐπὶ ϑύρας οὐδεὶς ἦχε πλὴ ἣν οἵπερ χαὶ 
συνεδείπνουν, χαὶ τὸ στρατόπεδον 7 ἤχουε χενὸν εἶναι τῶν 
17 δων καὶ τῶν ἱππέων, χαὶ ἑώρα, ἐπειδὴ ἐξῆλϑεν, οὔ- 
τως ἔχοντα, ἐνταῦϑα δὴ ἐβριμοῦτό τε τῷ Κύρῳ καὶ 
τοῖς Ὠήδοις τῷ καταλιπόντας αὐτὸν ἔρημον. οἴχεσϑαι, 
χαὶ εὐθύς, ὥςπερ λέγεται (ὐιιὸς εἶναι καὶ ἀγν ψεων, τῶν 
παρόντων κελεύ ἕε τιν ἃ λαβόντα τοὺς ἑαυτοῦ. ἱππέας πο- 
οεύεσϑαι ὡς τάχιστα ἐπὶ τὸ ἀμφὶ Νῦρον στράτευμα χαὶ 

τολώ εἰν τάδε. Ὥμιην μὲν ἔγωγε οὐδ᾽ ἂν σέ, ὦ Μῦθρε, 

7. εὐωχοῦντο! ἥδοντο ᾿ἰθεὶ πιο ]ΐοτθϑ, Ομνἶ550 Ρτεῖπι ηὐλοῦντο. 
Ιπΐνα ΚΙ. 1, 10. εὐωχοῦκαι τὰ ἐχείνων χαὶ πίνω τὰ τῶν πο- 
λεμίων. ῬΙαῖο Ἀεὶρ. Υ]. Ρ. 488, πέώνοντάς τὲ χαὶ εὐωχουμέγους. 
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περὶ ἐμοῦ οὕτως ἀπρονοήτως βουλεῦσαι; εἰ “δὲ Κι- 
ρος οὕτω γιγνώσκοι; οὐχ ἂν ὑμᾶς γε, ὦ Πῆδοι ἥ ἐϑε- 
λῆσαι οὕτως ἔρημον ἐμὲ καταλιπεῖν. καὶ νῦν, ἂν μὲν ὃ 
Κῦρος βούληται, εἰ δὲ μή, μεῖς ) Ξε τὴν ταχίστην πάρε- 
στε. ταῦτα δὴ ἐπέστελλεν. ὃ δὲ ταττύμενος πορεύεσθαι11 
ἔφη, Καὶ πῶς; ὦ δέσποτα, ἐγὼ εὑρήσω ἐχείν ους; Ὅπῃ 
δὲ Κῦρος, ἔφη; καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἐφ᾽ οὺς ἐπορεύοντο. 
Ὅτι νὴ 4, ἔφη, ἀχούίω ἀφεστηκότας, τῶν πολεμίων 
“Ὑρκανίους τινὰς χαὶ ἐλϑόντας δεῦρο οἴχεσϑαι ἡγουμέ- 
νους αὐτῷ. ἀχούσας δὲ ταῦτα ὃ Κυαξάρης πολὺ μᾶλ- ιἴ2 
λον ἔτι τῷ Κύρῳ ὠργίζετο τῷ μηδ᾽ εἰπεῖν αὐτῷ ταῦτα " 
καὶ πολλῇ σπουδῇ μᾶλλον ἔπειιπεν ἐπὶ τοὺς ΕΟ δους, 
ὡς ψιλώσων αὐτόν, καὶ ἰσχυρότερον ἔτι ἢ 1 πρόσϑεν τοῖς 
Ἵ͵]ηδοις ἀπειλῶν ἀπεχάλει" χαὶ τῷ πεμπομένω δὲ ἠπεί- 
λει εἶ μὴ ἰσχυρῶς ταῦτα ἀπαγγέλλοι. 

μὲν δὴ πεμπόμενος ἐπορεύετο ἔχων τοὺς ἑαυτοῦ18 
ἱππέας ὡς ἐχατόν, ἀγιώμενος ὕτι οὐκ ἐπορεύϑη χαὶ αὐ- 

τὸς μετὰ τοῦ Ἱέρου. ἐν δὲ τῇ ὁδῷ πορευόμενοι διά- 
σχισϑέντες τρίβῳ τινὶ ἐπ᾿ ανῶντο, καὶ οὐ πρόσϑεν ἀφέ- 
χοντὸο ἐπὶ τὸ φίλιον στράτευμα ποὶν ἐντυχόντες ἀπο- 
χωροῦσί τισι τῶν “Ξσσυρίων ἠνάγκασαν αὐτοὺς ͵ ἡγεῖ- 
σϑαι, χαὶ οὕτως ἀφικνοῦνται τὰ πυρὰ κατιδόντες ἀμφὶ 
μέσας πως νύχτας. ἐπεὶ δ᾽ ἐγένοντο πρὴὸς τῷ στρώτο- 14 
πέδῳ, οἱ φύλακες, ὥςπερ εἰρημένον ἦν ὑπὸ Κέρου, οὐχ 
εἰξαφῆκαν αὐτοὺς πρὸ ἡμέρας. ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ὑπέραινε, 

πρῶτον μὲν τοὺς μάγους χαλέσας ὃ Κῖρος τὰ τοῖς ϑεοῖς 

νομιζόμενα ἐπὶ τοῖς τοιούτοις ἀγαϑοῖς ἐξαιρεῖσϑαι ἐχέ- 
λεῖξ, καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ ταῦτα εἶχον " ὃ δὲ συγχαλέσας 15 
τοὺς ὁμοτίμους εἶπεν, ᾿Ανδρες, ὃ μὲν ϑεὸς προφαίνει 

ἽὍπῃ. δέ τεβονϊρϑὶ ᾿ορ πνουτιμ οοὐϊοσιπη σοηβθηβιι, σδρίουϊ 
μένα σα πῶς δέ, αἴϊε5 ὅπη. δή. αἰντ αι ὸ ῬδΥΡρθγαπι. ϑορθοοϊος 
Οεἀ4. Β. ν. 378, Κρέοντος ἢ σοῦ ταῦτα τἀξευρήματα; --- Κρέων 
ΒΕ σοι πῆι οὐδέν. ἀλλ αὐτὸς σὺ σοι. γΡῖ Ῥἴπιτα Ετνξιεν νι, 

Ὅτι Οδεεοποπίϊοο [. 8. χαὶ ,“τήματα αὖ τῶν «ησομεν εἶναι 
τοὺς ἐχθρούς ;--- Γελοῖον μεντῶν εἴη εἰ ὁ τοὺς ἐχϑροὺς «ὐξὼν 
ποοςέτι χαὶ μισϑὸν τούτου «έροι. --- Ὅτι τοι ἡμῖν ἐδύχει 
οέχος ἀνδρὺς εἶν κι ὕσιερ χτῆσις. (γὰρ μαΐο ἰθιΐδη ιν, Ν᾽ ἴτο-- 

416 Ἰοοο ὅτε δὰ ριυίογεπι ἱπιουγοραιίουθην γοίρυιν δἷο αὐ οἶτιθ 
γοαι γαϊτίοηο, νοι σίοτῦ 4πάλν 41 ἀδοτίδὶ ροβϑὶς ἰοοιιβ δὲ ἧς 
ἴα ὙΙ|Ι1. 1. 42. 
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πολλὰ καὶ ἄ ἰγαϑά" ἡμεῖς δέ, ὦ Πέρσαι, ἐν τῷ παρόντι. 
ὀλίγοι ἐσιμιὲν ὡς ἐγκρατεῖς εἶναι αὐτῶν. εἶτε γὰρ ὅσα 
ἂν ᾿'κατεργασώμεϑα. μὴ φυλάξομεν, πάλιν ταῦτα ἀλ- 
λότρια ἔσται; εἰτε καταλ εἰψομέν τινας ἡμῶν αὐτῶν φύ- 
λαχκας ἐπὶ τοῖς ἐφ᾽ ἡμῖν γιγνομέν οἰς, αὐτίκα οὐδεμίαν 

1θἰσχὺν ἔχοντες ἀναφανούμεϑα. δοχεῖ οὖν (οι ὡς τάχιστα 
ἰέναι τινὰ ὑμῶν εἰς Πέρσας καὶ διδάσκειν ἅπερ ἐγὼ 
λέγω, καὶ χελεύειν ὡς τάχιστα πέιιπειν στράτευμα, εἰ-- 
περ ἐπιϑυμοῦσι ΠῈέοσαι τὴν ἀρχὴν τὴς “σίας αὐτοῖς 

17καὶ τὴν χάρπωσιν γενέσϑαι. ἴϑι μὲν οὖν σύ, ἔφη; ὃ 
πρεσβύτατος, καὶ ἐλϑὼν ταῦτα λέγε, χαὶ ὅτι οὖς ἂν 
πέιιπωσι στρατιώτας, ἐπειδὰν ἔλϑωσι παρ ἐμέ, ἐμιοὶ 
μελήσει περὶ τροφῆς αὐτῶν. ἃ δ᾽ ἔχομεν ἡμεῖς, δρᾷς 
μεὲν αὐτά, χρύπτε δὲ τούτων μηδέν" δ,ιτε δὲ τούτων 
ἐγὼ πέμπων εἰς Πέρσας καλῶς χαὶ νομίμως ποιοίην ἂν 
τὰ μὲν πρὸς τοὺς ϑεοὺς τὸν πατέρα ἐρώτα, τὰ δὲ 7 πρὸς 
τὸ κοινὸν τὰς ἀρχάς. πεμιψάντων δὲ χαὶ ὑπτῆρας ὧν 
πράττομιεν καὶ φραστῆρας (ὧν ἐρωτῶμεν. καὶ σὺ μεέν, 
ἔφη: συσχευάζου χαὶ τὸν λόχον προπομιπὸν ἄγε. 

18 Ἔχ τούτου δὲ χαὶ τοὺς ἸΠήδους ἐχάλει, χαὶ ἅμα. ὃ 
παρὰ τοῦ Κυαξάρου ἄγγελ ος παρίσταται, χαὶ ἐν πᾶσι 
τήν τὲ πρὸς Κῦρον ἀργὴν καὶ τὰς «πρὸς Ἰήηήδους ἀπει-- 
λὰς αὐτοῦ ἔλεγε" καὶ τέλος εἶπεν ὅτι ἀπιέναι Π]ήδους 

1θχελεύει, καὶ εἰ Κῦρος μῶν βούλεται. οἱ μὲν οὖν 1Πη- 
δοι ἀχούσαντες τοῦ ἀγγέλου ἐσίγησαν ᾿ ἀποροῦντες μὲν 
πῶς χρὴ καλοῦντος ἀπειϑεῖν, φοβούμενοι δὲ πῶς χρὴ 
ἀπειλοῦντι ὑπακοῦσαι, ἄλλως τὲ χαὶ εἰδότες, τὴν εὐμι6-- 

οτητα αὐτοῦ. ὃ δὲ Κῦρος εἶπεν, .41λλ: ἐγώ, ὠ ἄγγελέ τε 
καὶ Πηῆδοι, οὐδέν, ἐ ἑφη, ϑαυμάζω εἶ Κυαξάρης, πολ- 
λοὺς ς μὲν πολεμίους τότε ἰδών, ἡμᾶς δὲ οὐχ εἰδὼς ὅ,τι 
πράττοιιεν, ὀκνεῖ περι τε ἡμιὧν χαὶ πεοὶ ἑαυτοῦ" ἐπειδὰν 
δὲ αἰσϑηται πολλοὺς μὲν τῶν πολεμίων ἀπολωλότας, 
πάντας δὲ ἀπελη λαμένοιυ ς,, πρῶτον μὲν παύσεται φοβού- 
μένος; ἔπειτα γνώσεται δτι οὐ νῦν ἔρημος γίγνεται, 
ἡνίχα οἱ φίλοι αὐτοῦ τοὺς ἐχείνου ἐχϑοοὺς ἀπολλύου- 

21σιγ. ἀλλὰ μὴν μέιιψεώς γε πῶς ἐσμεν ἄξιοι, εὖ τε ποιῖ- 

15. ὦ Πέρσαι] οἱ Πέρσαι φουϊβειιάτιηι νἹ δέτν Οτπὶ Βοιβῖο, 
Νὰ ἀ]ΐὰ χαϊΐο Ἰἰοοὶ ἐμεξιὰ 5. ὃ5, 
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οὔντες ἐχεῖνον χαὶ οὐδὲ ταῦτα αὐτοματίσαντες ; ἀλλ 

᾿Ξ ᾿] - - ’ ς » 

ἐγὼ μὲν ἐχεῖνον ἔπεισα ἐᾶσαί μὲ λαβόντα ὑμᾶς 
υ" -“ «ς »"᾿ κ 7 ε υ ( ΝΣ - αν «᾿ 

ἐιορώ γα ᾿ μετ δὲ οὐχ ὡς ἐπιϑυμοῦντες τῆς ἐξόδου 
ἠρωτήσατε εἰ ἐξίοιτε καὶ νῦν δεῦρο ἥκετε, ἀλλ ὑπ᾽ ἐχείς- 
μὲ: κελευσϑέντες ἐξιέναι; ὅτῳ ὑμῶν, μὴ ἀχϑομένῳ εἴη. 
καὶ ἢ ὀργὴ οὖν αὕτη, σάφ᾽ οἶδα, ὑπό τε τῶν ἀγαϑῶν 
πεπανϑήσεται καὶ σὺν τῷ φόβῳ λήγοντε ὁ ἄπεισι. νῦν2 2 
μὲν οὗν, ἕφη, σύ τε, ὦ ἄγγελε, ἀνάπαυσαι., ἐπεὶ χαὶ 
πεπόνηκας ; ἡμεῖς τε, ὦ Πέρσαι, ἐπεὶ προςδεχόμεϑα πο- 
λεμίους ἤτοι μαχου μένους γε ἢ πεισομένους παρέσεσϑαι, 
ταχϑῶμεν ὡς χάλλιστα᾽ οὕτω γὰρ ὁριυμένους εἰχὸς 
πλέον προανύτειν ὧν χοήζοιιεν. σὺ δ᾽, ἔφη, ὃ τῶν ἴἄρ- 
χανίων ἄρχων, ὑπόμεινον προςτάξας τοῖς ἡγεμόσι τῶν 
σῶν στρατιωτίῶν ἐξ πλίζειν αὐ τούς. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ποι-2 Ὁ 

ἥσας ὃ “γοχάνιος προςῆλϑε, λέχει ὃ Κῦρος, Ἐγὼ ὁδ᾽, 
ἔφη, ὦ “Ὑρχάνιε, ἥδομαι αἰσϑανόμενος ὅτι οὐ μόνον 
φιλίαν ἐπιδεικνύμενος πάρει, ἀλλὰ καὶ ξύγεσιν φαίνῃ 
μοι ἔχειν. χαὶ νῦν ὃτι συμφέρει ἡμῖν ταὐτὰ δῆλον" ἐμοί 
τε γὰρ πολέμιοι “Ἵσσύριοι σοί τε νῦν ἐχϑίονές εἰσιν ἢ 
ἐμοί" οὕτως οὖν ἡμῖν ἀμφοτέροις ͵ Ξουλευτέον ὅπως τῶν34 
μὲν γῦν παρόντων μη δεὶς ἀποστατήσει ἡμεῖν συμμάχων, 
ἄλλους δέ, ἂν δυνώμεϑα, προςληψόμεϑα. τοῦ δὲ Δήδου 
ἤκουες ἀποχαλοῦντος τοὺς ἱππέας" εἰ δ᾽ οὗτοι ἀπίασιν, 
ἡμεῖς μόνοι. οἱ πεζοὶ ἐἱενούμεενγ, οὕτως οὖν δεῖ ποιεῖν χαὶ2 8 
ἐμὲ καὶ σὲ ὅπως ὃ ἀποχαλῶν οὗτος καὶ αὐτὸς μένειν 
παρ᾽ ἡμῖν βουλήσεται. σὺ μὲν οὖν εὑρὼν σχηγὴν δὸς 
αὐτῷ ὅπου χάλλιστα διάξει πάντα τὰ δέοντα ἔχων" ἐγὼ 
δ᾽ αὖ πειράσομαι αὐτῷ ἔργον τι προςτάξαι ὅπερ αὐτὸς 
ἥδιον πράξει ἢ ἄπεισι" χαὶ διαλέ ἔγου δὲ αὐτῷ ὁπόσα ἐλ- 
πὶς γενέσϑαι ἀγαϑὰ πᾶσι τοῖς φίλοις, ἂν ταῦτ᾽ εὖ γέ- 

γηται" ποιήσας μέντοι αὐτὰ ἦχε πάλιν παρ᾽ ἐμέ. 
Ὃ μὲν δὴ. “Ὑρχάνιος τὸν Πῆδον ὥχετο ἄγων ἐπὶ38 

σκηνήν" ὃ ὁ εἰς Πέρσας ἰὼν παρῆν συνεσχευασιένος " 
ὃ δὲ Κῦρος αὐτῷ ἐπέστελλε ποὺς μὲν Πέρσας λέζειν ἃ 
χαὶ πρόσϑεν ἐν τι λόγῳ δεδήλωται, Κυαξάρῃ δέ ἀπο-- 
δοῦναι τὰ γράμματα. ἀναγνιῆναι δέ σοι χαὶ τὸ ἐπι- 
στελλόμενα, ἔφη, βούλομαι, Ἁναᾳ εἰδὼς αὐτὰ ὁμολογῇ ῆς: 
ἄν τί σε πρὸς ταῦτα ἐρωτᾷ, ἐνῆν δὲ ἐν τῇ ἐπιστολῇ 
τάδε. 
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27 Κῦρος Κυαξάρη “χαίρειν. ἡμεῖς σὲ οὔτε ἔρημον χα- 
τελίπομεν" οὐδεὶς γάο. ὅταν ἐχϑρῶν χρατῇ, τότε φί- 
λων ἔρημιος γίγνεται" οὐδὲ μὴν ἀποχωροῦντές γέ σε οἷό- 
μεϑα ἐν κινδύνῳ καϑιστάναι" ἀλλὰ ὅσῳ πλέον ἀπέχο- 
μεν, τοσούτῳ πλέονά σοι τὴν ἀσφάλειαν ποιεῖν νομί-. 

2ϑζομεν " οὐ γὰρ οἱ ἐγγύτατα τῶν φίλων χαϑήμενοι, μά-. 
λιστα τοῖς φίλοις τὴν ἀσφάλειαν παρέχουσιν, ἀλλ᾽ οἱ 
τοὺς ἐχϑροὺς μήκιστον ἀπελαύνοντες μᾶλλον τοὺς φί- 

ἤϑλους ἐν ἀκινδύνῳ καϑιστᾶσι. σχέψαι δὲ οἵω ὄντι μοι 
περὶ σὲ οἷος ὧν περὶ ἐμιὲ ἔπειτά μοι μέμφῃ. ἐγὼ μέν 
γέ σοι ἤγαγον σι μμάχους, οὐχ ὅσοις σὺ ἔπεισας, ἀλλ᾽ 
ὁπόσους ἐγὼ πλείστους ἠδινάμην" σὺ δέ μοι ἔδωχας 
μὲν ἐν τῇ φιλίᾳ ὦντι ὅσους πεῖσαι δυγασϑείην " νῦν δ᾽ 
ἐν τῇ πολεμίᾳ ὄντος οὐ τὸν ϑέλοντα ἀλλὰ πάντας ἀπο- 

βθχαλεῖς. καὶ γὰρ. οὖν τότε μὲν μην ἀμφοτέροις ὑμῖν 
χάριν ὀφείλειν" γῦν δὲ σύ με ἀναγκάξ ζεις σοῦ μὲν ἐπι- 
λαϑέσϑαι, τοῖς δ᾽ ἀκολουϑήσασι πειρᾶσϑαι πᾶσαν τὴν 

ϑ1: χάριν ἀποδιδόναι. οὐ μέντοι ἔγωγε σοὶ ὅμοιος δύναμαι 
γενέσϑαι, ἀλλὰ χαὶ νῦν πέμπων ἐπὶ στράτευμα εἰς Πέρ- 

᾿ς σᾶς ἐπιστέλλω, δπόσοι ἂν ἴωσιν ὡς ἐμέ, ἤν τε σὺ αὐ- 
τῶν δέῃ πρὶν ἡμᾶς ἐλϑεῖν,, σοὶ ὑπάρχειν, οὐχ ὅπως ἂν 

32 ἐϑέλωσιν, ἀλλ ὅπως ἂν σὺ βούλῃ χθῆσϑαι αὐτοῖς. συμ- 
βουλεύω δέ σοι καίπερ γεώύτερος ὧν μὴ ἀφαιρεῖσϑαι ἃ 
ἂν δῷς, ἵ ἵνα μή σοι ἀντὶ χαρίτων ἔχϑοαι ὀφείλωνται, 
μηδ᾽ ὅντινα βούλει πρὸς σὲ ταχὺ ἐλθεῖν, ἀπειλοῦντα 
μεταπέμπεσθαι, μηδὲ φάσχοντα ἔρημον εἰναι ἅμα πολ- 
λοῖς ἀπειλ εἶν, ἵνα μὴ διδάσχῃς αὐτοὺς σοῦ μὴ φοοντί- 

33ζειν. ἡμεῖς δὲ πειρασόμεϑα παρεῖναι, ὅταν τάχιστα δια- 
πραξώμεϑα ἃ σοί τ᾽ ἂν καὶ ἡμῖν νομίζομεν πραχϑέντα 
χοινὰ γενέσϑαι ἀγαϑά. ἔῤθωσο. 

54. Ταύτην αὐτῷ ἀδόδοος. χαὶ ὅ,τι ἄν σὲ τούτων ἐρωτᾷ, 
ἧπερ γέγθαπται σύμφαϑι, καὶ γὰρ ἐγὼ ἐπιστέλλω σοι 
περὶ ΠΠεοσῶν ἥπερ γέγραπται. τούτω μὲν οὕτως εἶπε, 
χαὶ δοὺς τὴν ἐπιστολὴν ἀπέπειιψε, προςεντειλιίμιενος 
οὕτω σπεύδειν ὥςπερ οἶδεν ὅτε ξυμφέρει ταχὺ παρεῖναι. 

38 Ἔχ τούτου δὲ ἑώρα μὲν ἐξωπλισιιέν ους ἤδη πάντας 
χαὶ τοὺς  ϊήδους χαὶ τοὺς “Ὑρκανίους καὶ τοὺς ἀμφὶ 
Τιγράνην" χαὶ οἱ Πέρσαι δὲ ἐξωπλισμένοι ἦσαν" ἤδη 
δέ τινὲς πλησιόχωροι καὶ ἵπποὺυς ἀπῆγον χαὶ ὅπλα ἀπέ- 

-ῸΦ...»Σο αὐ 5. ὦ. 
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φέρον. ὃ δὲ τὰ μὲν παλτὰ ὅπουπερ. καὶ τοὺς πρόσϑεν)θ 
καταβάλλειν ἐκέλευσε, καὶ ἔχαιον οἷς τοῦτο ἔργον ἦν 
ὑπόσων μὴ αὐτοὶ ἐδέοντο " τοὺς δ᾽ ἵππους ἐχέλ ἐσὲ φυ- 
λάττειν μένοντας τοὺς ἀγαγόντας ἕως ἄν τις σὴ "μάνῃ αὐὖ- 
τοῖς" τοὺς δ᾽ ἄρχοντας τῶν ἱτιπέων καὶ «Ὑρκανίων κα- 
λέσας τάδε ἔλεξεν. 

᾿ΑἽνδρες φίλοι τε καὶ ξύμμαχοι; μὴ ϑαυμάζξετε ὅτι 1 
πολλάκις ἱ “μᾶς συγχαλῶ" χαινά γὰρ ἡμῖν ὄντα τὰ πα- 
ρύντα πολλὰ αὐτῶν ἐστιν ἀσύνταχτα" ἃ δ᾽ ἂν ἀσύν- 
ταῦτα ῇ, ἀγάγκη ταῦτα ἀεὶ πράγιατα παρέχειν, ἕως 
ἂν χώραν λάβῃ. χαὶ νῦν ἔστι μὲν ἡμῖν πολλὰ τὰ αἰἶχ- 38 
μάλωτα χρήματα, καὶ ἄνδρες ἐπ᾽ αὐτοῖς" διὰ δὲ τὸ 
μήϑ' ἡμᾶς εἰδέναι ποῖα τούτων ἑκάστου ἐστὶν ἡμῶν, 
μήτε ὁ δ Όέανν εἰδέναι ὅςτις ἑκάστῳ αὐτῶν δεσπότης, 
περαίγοντας μὲν δὴ τὰ δέοντα οὐ πάνυ ἔστιν ὁρᾶν αὖ- 
τῶν πολλούς, ἀποροῖντας δὲ ὅ,τι γρὴ ποιεῖν σχεδὸν 
πάντας. ὡς οὖν μὴ οὕτως ἔχῃ : διορίσατε αὐτά" καὶ39 
ὕςτις μὲν ἔλ αβε σχηγὴν ἔχουσαν ἱχανὰ καὶ σῖτα χαὶ πο- 
τὰ καὶ τοὺς ὑπηρετήσοντας χαὶ στρωμνὴν καὶ ἐσϑῆτα 
χαὶ τἄλλ᾽ οἷς οἰχεῖται σχηνὴ χαλῶς στρατιωτική, ἔν-- 
ταῦϑα μὲν οὐδὲν ἄλλο δεῖ προςγενέσϑαι ἢ τὸν λαβόντα 
εἰδέναι ὅτι τούτων ὡς οἰχείων ἐπιμιέλεσϑαι δεῖ" ὅςτις δὲ 
εἷς ἐνδεόμενό του χατεσχήνωσε, τούτους ὑμεῖς σχεψάμιενοι 
τὸ ἐλλεῖπον. ἐκπλήσατε. πολλὺ δὲ καὶ τὰ περιττὰ οἶδ᾽ ὅτι40 
ἔσται " πλείω γὰρ ἅπαντα ἢ χατὰ τὸ ἡμέτερον. πλῆϑος 
εἶχον οἱ πολέμιοι. ἦλϑον δὲ πρὸς ἐμὲ χαὶ χρημάτων τα- 
μίαι, οἵ τε τοῦ “σσυρίων βασιλέως καὶ ἄλλων δυναστῶν, 

36. ἕως ἄν τις σηιιάνη } Υ ἀτϊανῖ ΠΡΥὶ ἐπῖον σημανῇ νοὶ σημάνη, 
σημανϑὴ εἰ σημανϑείη εἰ ἰηΐον τις εἴ τι. Ει Ρ ϑϑίνιιην υϊάδιν 
γοδίυδηι τίς ἴῃ τὶ Ρ ϊσϑοὶ ΠΠαῖιπν σϊάδιιν: σημανϑείη διΐϊαλην 50-- 
λιληρνὴν δορὶ πὸ οΡοθαῖ ϑορΡΒοο] 5 οἱ Ἰσσιιηι οπηράνανοὶ ΝΙαΊ-- 
τς Ον. ρ. 1009. Τυδομῖπ.. Υ. 087. χαί μοι ταῦδ᾿ η» προῤῥητα 
-- τὸ φ΄ ἀομαχον σώζειν ἐξιιὲ ἕως ἂν ἀοτίχριστον ἁριιόσαιί ποῦ: 
εἰ φαϊίθην 1) οϊαμῖνα 56. ποὺ ἄσηδο Δ Νἰρεοϑοῖ, τοὶ ἄοῤπος δὐ(-- 

Ρουθ ροβϑρὶ νϑηθηιην Βουθαγα ἐπιδϑαμν “ἴοι, ἈΠΙ550 ἰσίτιν ρΡᾶ5-- 
εἶνο ἅεπ|ὶ σημαίνῃ αὐ σημηνὴ νου τισο. Νάμν ἐογηνάγιπν στ 
ἄναι οἱ σημῆναι ἀρ τι Χοπορβοηίθηι δχοινρία αὶ δ 1} }ε18 

ἰθν15 Ἔχοιβδουῖῖ, ᾿άϊσο5. αεΐ Ρυογθπν ἴπ ὑδκάξο: βρυυδυῖ ἰοσοσ 
θὰ αἰ δ α δ᾽ῖ πὰ ]6 βουνᾶγα, 39. τούτους] Ἀδοιῖτθ ἔονεοβθα 
4υὶ τούτοις. 
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οἱ ἔλεγον ὃ ὅτι χρυσίον εἴ: παρὰ σᾳίσιν ἐπίσημον, δα- 
41 σμούς τινὰς λέγοντες. χαὶ ταῦτα οὖν κηρύττετε πάντα 

ἀποςφἕρειν πρὸς ὑμᾶς ὕπου ἀν χαϑέζησϑε:" χαὶ φόβον 

ἐπιτίϑεσϑε τῷ μὴ 7 ποιοῦντι τὰ παραγγελλόμενα ᾿ ὑμεῖς 
δὲ λαβόντες διάδοτε ἱππεῖ μὲν τὸ ὀιάν, πεζῷ δὲ τὸ 
ἁπλοῦν, “γα ἔχητε, ἣν τινος. προςδέησϑε, καὶ ὅτου ὠνή-- 

42σεσϑε. τὴν δ᾽ ἀγορὰν τὴν οὖσαν ἐν τῷ στρατοπέδῳ χη- 
ουξάτω μὲν ἤδη, ἔφη; μὴ ἀδιχεῖν μηδένα, πωλεῖν. δὲ 
τοὺς καπήλους ὕ,τι ἔχει ἕχαστος πράσιμον, καὶ ταῦτα 
διαϑεμένους ἄλλα ἄγειν, ὅπως οἶχῆται ἡμεῖν τὸ στου- 

4ϑτύπεδον. χαὶ ταῦτα μὲν ἐχήουττον εὐϑύς. οἱ δὲ ἸΠῆδοι 

χαὶ ᾿Ὑρχάνιοι εἶπον ὧδε, Καὶ πιῦς ἄν, ἔφασαν; ἡμεῖς 
ἀῤόνευ σοῦ χαὶ τῶν σῶν διαγνέμοιμεν ταῦτα; ὃ δ᾽ αὖ 

Κῦρος πρὸς τοῦτον τὸν λόγον ὧδε προςηνέ ἔχϑη. Ἦ γὰρ 
οὕτως, ἔφη, (ὦ ἄνδρες, γιγνώσχετε ὡς ὅ,τι ἂν δέῃ. πρα- 
χϑῆναι ἐπὶ πᾶσι πάντας ἡμᾶς δεήσει παρεῖναι, καὶ οὔτε 
ἐγὼ ἀρχέσω πράττων “πρὸ ὑμῶν ὅ,τι ἂν δέῃ, οὔτε 
ὑμεῖς πρὸ ἡμῶν; χαὶ πῶς ἂν ἄλλως πλείω ᾿χρν πράγματα 
ἔχοιμεν, μείω δὲ διαπραττοίμεθα ἢ οὕτιως ἀλ} ὑρᾶ- 

άδτε, ἔφη" ἡμεῖς μὲν γὰρ διε ὑλάξαμεν ἐμῖν τάδε, καὶ 
ὑμεῖς ἡμῖν πιστεύετε καλῶς διαπεφυλάχϑαι" ὑμεῖς δέ γ᾽ 
αὖ διανείμιατε, χαὶ ἡμεῖς 1 πιστεύσομεν ὑμῖν χαλῶς δια- 

4θνενεμηκέναι. χαὶ ἄλλο δέ τι αὖ ἐμεῖς πειρασύμεϑα χοι- 
νὸν ἀγαϑὸν πράττειν. ὁρᾶτε γὰρ δή, ἔφη; γυνγὶ πριῦτον 
ἵπποι ὅσοι ἡμῖν πάρεισιν, οἱ δὲ προοςάγονται" τούτους 
οὖν εἰ μιὲν ἐάσομεν ἀναμβάτους, ὠφελήσουσι μὲν οὐ- 
δὲν ἡμᾶς, πράγματα δὲ παρέξουσιν ἐπιιιέλεσϑαι" ἣν ὃ᾽. 
ἱππέας ἐπ᾽ αὐτοὺς καταστήσωμεν, ἅμα πραγμάτων τε 

4γ7άἀπαλ λαξόμεϑα καὶ ἰσχὺν ἡμῖν αὐτοῖς προςϑησύμεϑα. εἰ 
μὲν οὖν ἄλλους ἔχετε οἷςτισιν ἂν δοίητε αὐτούς, «μεϑ' 
ὧν ἂν χαὶ κινδυνεύοιτε ἥδιον, εἴ τι δέοι, ἢ ιιεϑ' ἡμῶν, 
ἐχείνοις δίδοτε" εἶ μέν τοι ἡμᾶς ἂν βούλοισϑε παραστά- 

άϑτας μάλιστα ἔχειν, γμῖν αὐτοὺς δότε. καὶ γὰρ γῦν ὅτε 
ἄνευ ἁμῶν προςελάσαντες ἐχιν δυγεύετε, πολὺν μιὲν 4ὁ- 
βον ἡμιῖν 7 παρείχετε μή τι πάϑητε, “μάλα δὲ ΤΑ Αγ υῆς 
ἡμᾶς͵ ἐποιήσατε ὅτι οὐ παρῆμεν ὅπουπερ ὑμεῖς " , δὲ 

4ἀθλάβωμεν τοὺς ἵππους, ἑψόμεθϑα ὑμῖν. κἂν μὲν ΩΣ 
ὠφελεῖν πλέον ἐπ᾿ αὐτῶν συναγωνιζόμενοι, οὕτω προ-- 
ϑυμίας οὐδὲν ἐλλείψομεν" ἣν δὲ πεζοὶ γενόμενοι δοχῶς- 
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μὲν καιριωτέρως ἂν παρεῖναι, τὸ καταβῆναι ἐν μέσῳ 
χαὶ εὐϑὺς πεζοὶ οἱ ὑμῖν παρεσύμεϑα τοὺς δ᾽ ἃ ἵππους μη- 
χανησόμεϑα, οἷς ἂν παραδιδοίημεν. ὃ 6 μὲν οὕτως ἔλεξεν" 50 
οἱ δὲ ἀπεχρίναντο, Χ4λλ ἡμεῖς μέν, (ὦ Κῦρε, οὔτε ἀν- 

ὅρας ἔχομεν οὕς ἀναβιβάσαιμεν ἂν ἐπὶ Τούτους τοὺς 
ἵππους, οὔτ᾽ εἰ εἴχομεν, σοῦ ταῦτα βουλ ομένου, ἄλλο ἂν 
ἀντὶ τούτων ἠορούμεϑα. χαὶ νῦν, ἔφασαν, τούτους λα- 
βὼν ποίει ὅπως ἄριστόν σοι δοχεῖ εἶναι. “λλὰ δέχομαί51 
τε, ἔφη, χαὶ ἀγαϑῇ τύχῃ ἡμεῖς τε ἱππεῖς γενοίμεϑα χαὶ 
ὑμεῖς διέλοιτε τὰ κοινά. πρῶτον μὲν. οὖν τοῖς ϑεοῖς, 
ἔφη, ἐξαιρεῖτε ὅτι ἄν οἱ μάγοι ἐξηγῶνται " ἔπειτα δὲ 
χαὶ Κυαξάρη ἐκλέξασϑε ὅποῖ ἂν οἴεσϑε αὐτῷ μάλιστα 
χαρίζεσθαι. χαὶ οἱ γελάσαντες εἶπον ὅτι γυναῖχας ἐξαι-52 
θετέον ἂν εἴη. ΙΓ υγαῖχάς τε τοίνυν ἑξαιρεῖτε, ἕφη, καὶ 
ὅ,τι ἄλλο ἂν δοκῇ ὁ ὑμῖν. ἐπειδὰν δ᾽ ἐκείνῳ ἐξέλητε, (ὦ 
“Ὑρχάνιοι, τοὺς ἐμοὶ ἐϑελ. ουσίους τούτους ἐπισπομένους 
[π᾿ δουςἹ ἀμέμπτους πάντας ποιεῖτε εἰς δύναμιν. ὑμεῖς 38 
δ᾽ αὖ, ὦ Πῆδοι, τοὺς ποώτους ξυμμάχους γενομένους 
τιμᾶτε τούτους, ὕπως εὖ βεβουλεῦσϑαι ῆ ἡγήσωνται ἡμῖν 
φίλοι γενόμενοι. γείματε δὲ πάντων τὸ μέρος καὶ τῷ 
παρὰ Κυαξάρου ἥχοντε αὐτῶ τε καὶ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ" 
χαὶ συνδιαμέγειν δὲ παραχαλεῖτε, ὡς ἐμοὶ τούτου συν- 
δοχοῦντος , ἵνα χαὶ Κυαξάρῃ μᾶλλον εἰδιὸς περὶ ἐχά- 
στου ἀπαγγείλῃ τὰ ὄντα. Πέρσαις 97. ἔφη, τοῖς μετ᾿ 54 
ἐμοῦ, ὅσα ἂν περιττὰ γένηται ὑμῶν βεγος κατεσχευα- 
σμένων, ταῦτα ἀρχέσει" χαὶ γάρ, ἔφη, μάλα πίὴς ἡμεῖς 
οὐχ ἐν. .χ᾿. ιδῇ τεϑράμμεϑα ἀλλὰ χωριτιχῶς " ὥςτε ἰσιως 
ἂν ἡμῶν καταγελά άσαιτε, εἴ τι σεμνὸν ἡμῖν περιτιϑ εἰ- 
ητε, ὥςπερ; ἔφη, οἶδ᾽ ὕτι πολὺν ὑμῖν γέλωτα παρέξο- 
μεν χαὶ ἐπὶ τῶν ἵππων χαϑύμενοι, ὀδμω δ᾽, ἔφη, καὶ 
ἐπὶ τῆς γῆς καταπίπτοντες. 

49, τὺ χαταβῆνακι νοὶ τότε χαταβῆναι Ἰἰθυὶ βοτῖριΐ οτηπεβ. 
[ῖπ ραϊιῖοποϑ αποά ΓΡΟΡΌΤΗ ΠῚ ρορϑῖ τότε χαταβάντες. Οχ 15 Γοπτθς 

ἀνοῖίασ σαὶ «πὰ Ἰ εῖς φὰς σομϊροΐαγαρ εἰρρρανῖ ἰσπογδίωνγ, 

ΕἸ5 «ιυῖς δος πάει δάδίμθοαῖ, αδοὶ υνταιϊίοιο πνἰἶπν6 ΡτΟΡΆΒΗΣ 
»ἰγασίασα ἢ] ἢ] 0 πγὸ 15 εχρεάϊειν ἢ Καταβῆναι οἷ βουναῖιτ, ἐν 
μέσω δςροὶϊρίοπάνα ργὸ ἵπ Ργοπιρία εβί. Θυοά μεν ᾿πεσένασνε πόα 
“οἱ ον βοτιὶ ὨρΘηιθϑῖ. Τὸ 8) 1οΟΙξ ἂπ τό ϊε βου ναίαν πὸΣ πὰα}-- 

τὰ Εἰ ρτι. 
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555. Ἔχ τούτου οἱ μὲν ἤεσαν ἐπὶ τὴν διαίρεσιν, μάλα 
ἐπὶ τῷ ἱππιχῷ γελῶντες" ὁ δὲ τοὺς ταξιάρχους χαλέσας 
ἐχέλ εὐσε τοὺς ἵππους λαμβάνειν καὶ τὰ τῶν ἵππων σχεύη, 
χαὶ τοὺς ἱπποκόμους ἀριϑμήσαντας λαβεῖν χλ ηρωσαμές- 

δθνους εἰς τάξιν ἴσους ἑκάστοις. αὖϑις δὲ ὃ Κῦρος ἀν ει-- 
πεῖν ἐχέλευσεν, εἴ τις εἴη ἐν τῷ ““σσυρίων ἢ Σύρων ἢ ἢ 
“ραβίων στρατεύματι ἀνὴρ δοῦλος ἢ Ἡ]ήδων ἢ Περ- 
σῶν ἢ Βαχτρίων ἢ Καρῶν ἢ Κιλίχων ἢ “Ελλήνων ἢ 

57ἀλλοϑέν ποϑὲν βε νἰεόθανάβαι: ἐκφαίνεσϑαι. οἱ δὲ ἀχού- 
σαντες τοῦ κήρυχος. ἄσμενοι πολλοὶ προεφάνησαν" ἣ δὲ 
ἐχλεξάμενος αὐτῶν τοὺς τὰ εἴδη βελτίστους ἔλεγεν. ὅτι 
ἐλευϑέρους αὐτοὺς ὄντας δεήσει ὅπλα ὑποφέρειν ἃ ἂν 
αὐτοῖς διδῶσι" τὰ δὲ ἐπιτήδεια ὕπως ἔχωσιν ἔφη αὑτῷ 

δ8ϑμελήσειν.. καὶ εὐθὺς ὁ ἄγων πρὸς τοὺς ταξιάρχους συ ἐν 
στησεν αὐτούς, καὶ. ἐχέλευσε τά τε γέῤῥα καὶ τὰς ψιλὰς 
μαχαίρας τούτοις δοῦναι, ὅπως ἔχοντες τοῖς ἵπποις 
ἕπωνται, χαὶ τὰ ἐπιτήδεια τούτοις ὥςπερ χαὶ τοῖς μετ᾽ 
αὐτοῦ Πέρσαις λαμβάνειν, αὐτοὺς δὲ τοὺς ϑώραχας καὶ 
τὰ ξυστὰ ἔχοντας ἀεὶ ἐπὶ τῶν Ἱπιπων, ὐχεῖσϑαι, χαὶ αὐ- 
τὸς οὕτω ποιῶν κατῆρχεν, ἐπὶ δὲ τοὺς πεζοὺς τῶν ὅμο- 
τίμων ἀνθ᾽ αὑτοῦ ἕχαστον χαϑιστάναι ἄλλον ἄρχοντα 
τῶν ὁμοτίμων. 

ΑΨ. ΠΧ ΌΣΨΙΝ 

ΟΘοΡυγὰβ ἃΡ ΡΘΗ ἀεδοῖς δά Ογτχγιμπι. Μεᾶϊ ἀε Ρτϑβάὰ 
ἀϊνίϑα χοΐρυτιπί. 

1 οθὶμὲν δὴ ἀμφὶ ταῦτα εἶχον. Γ, Ὡβρύας δ᾽ ἐν τούτῳ 
παρῆν ΩΣ πρεσβύτης ἀνὴρ ἐφ᾽ ἵππου σὺν ἱππιχῇ 
ϑεραπείᾳ" εἶχον δὲ πάντες τὰ ἐφ᾽ ἵππων ὅπλα. χαὶ οἱ 
μὲν ἐπὶ τῷ τὰ ὅσιλα παραλαμβάνειν τεταγμένοι ἐχέ- 
λευον παραδιδόναι τὰ ξυστά, ὕπως χκαταχαίοιεν ὥςπερ 

γ)κα ς δὲ ΣΣ ε: ὐῆβ, 5 «' Κι - ͵ " 

τἄλλα. ὁ δὲ Πωὠβρυὰς εἰπὲν ὅτι Κῦρον πρῶτον βούλοιτο 

58. “ψιλ ἃς] εῖπε Βα τεἶβ. 1. τἄλλα ρτο τὰ τῶν ἄλλων ἀϊεὶ 5ἱ οξἴοη-- 
ἄετο νϑῆδε Ζειἶιι8, οἰ πιβηοαϊ Θχρμρ] 15. τι ἀθθοθαὶ ἀπ}: Π]1ο-- 
ἄοιὶ 1..2. μόνην τὴν ἱστορίαν ἅπαντα τάλλα χρήσιμα τῇ γρα- 
φἢ περιε: ληφέναι. 564 181} ΟρΡίι5. Βῖς ἰοοο δὰ ὀχρ  ἰοαϊοπδ. 
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ἰδεῖν" χαὶ οἵ ἱπηοέται τοὺς μὲν ἄλλους ἱππέας αὐτοῦ 
χατέλιπον, τὸν ἀλνᾷ, ὠβρύαν ἄγουσι ἄρας τὸν Κῦρον. ὃ 
δ᾽ ὡς εἶδε τὸν Κῦρον, ἔλεξεν ὧδε. Ὦ (2) δέσποτα, ἐ ἐγώ εἶμι 
τὸ μὲν γένος ᾿σσίριος" ἔχω δὲ καὶ τεῖχος ἰσχυρὸν καὶ 
χώρας ἐπάρχω πολλῆς" καὶ ἵππον ἔχω εἰς χιλ ίαν 
τριαχοσίαν, ἣν τῷ τῶν ᾿Ἰσστιοίων βασιλεῖ παφειχύμην 
χαὶ φίλος ἦν ἐχείνῳ ὡς μάλιστα" ἐπεὶ δὲ ἐχεῖνος ιιὲν 
τέϑνηχεν. ὑφ᾽ ὑμῶν ἀνὴρ ἀγ ̓αϑὸὺς ὧν, ὃ δὲ παῖς ἐκείνου. 
τὴν ἀρχὴν ἔχει ἔχϑιστος ὧν ἐμοί, ἥχω ποὺς σὲ χαὶ ἱκέ- 
της προςπίπτω χαὶ δίδωμί σοι ἐμαυτὸν δοῦλον χαὶ σύμ- 
μάχον, σὲ δὲ τιμωρὸν αἰτοῦμαι ἐμοὶ γενέσϑαι" καὶ 
παῖδα οὕτως ὡς δυνατόν σε ποιοῦμαι" ἄπαις δ᾽ εἰμὶ 
ἀῤῥένων παίδων. ὃς γὰρ, ἦν ειοι μόνος χαὶ καλὸς καὶ 
ἀγαϑύς ,. ὦ δέσποτα, καὶ ἐιιὲ φιλῶν. καὶ τιιῶν ὥςπερ 
ἂν εὐδαίμονα πατέρα παῖς τιμῶν τιϑείη, τοῦτον ὃ γῦν 
βασιλεὺς οὗτος χαλέ σαντος τοῦ τότε βασιλέως, πατρὸς 

δὲ τοῦ γῦν, ὡς δώσοντος τὴν ϑυγατέρα τιῦ ἐμῷ πάνὴς 
ἐγὼ μὲν ἀπεπεμψάμην, ιιέγα φρονῶν ὕτι δῆϑεν τῆς βα- 
σιλέως ϑυγατρὸς ὀψοίιην τὸν ἐμὸν υἱὸν γαμέτην, ὃ 
δὲ γὺν μὰ εὺς εἰς ϑήραν αὐτὸν παραχαλέσας καὶ ἀνεὶς 
αὐτῷ ϑηρᾶν ἀνὰ χράτος, (ὡς πολὺ χρείττων αὐτοῦ ἱπ- 
πεὺς ἡγούμενος εἶναι, ὃ μὲν ὡς φίλῳ συνεϑήρα, φα- 
γείσης, δ᾽ ἄρχτου διώκοντες ἀμφότεροι, ὃ μὲν γῖν ἄρ- 
χων οὗτος ἀχοντίσας ἥμαρτεν, ὡς μήποτε ὠφ λεν, ΚΝ 
ἐμὺς παῖς βαλών, οὐδὲν δέον, χαταβάλλει τὴν ἄρχτον. 
χαὶ τότε μὲν δὴ ἀνιαϑεὶς ὦ ἄο᾽ οὗτος χατέσχεν ὑπὸ σχό- 
του τὸν φ ϑόνον" ὡς δὲ πάλιν λέοντος 7 παρατυχόντος ὃ 
μὲν αὖ ἥμαρτεν, οὐδὲν ϑαυμαστόν, ,οἴμιαι; παϑών, ὃ δ᾽ 
αὖ ἐμὸς παῖς ἀϑϑις τυχὼν κατειργάσατό τε τὸν λέοντα 
χαὶ εἶπεν, “ρα βέθληκα δὶς ἐφεξῆς χαὶ χαταβέδληχα 
ϑῆρα ἑχατεράχις, ἐν τούτῳ δὲ οὐχέτι κατίσχει ὃ ἀγό- 
σιος τὸν φϑόνον, ἀλλ αἰχμὴν παρά τινὸς Τί0}" ἑπομέ- 

γὼν ἁρπάσας, παίσας εἰς τὰ στέρνα τὸν μόνον μοι χαὶ 
φίλον παῖδα ἀφείλετο τὴν “ψυχήν. χἀγτὼ μὲν - τάλας 

γεκρὺνγ ἀντὶ γυμᾳίου ἐχομισάμην χαὶ ἔϑανμα τηλιχοῦτος 

ὧν ἄρτι γενειάσχονται τὸν ἄριστον παῖδα τὸν ἀγαπητόν" 
ὁ δὲ χαταχανὼν ὡςπερ ἐγθοὸν ἀπολέσας οὔτε μεταμε- 

2. ἔχω εἰς χιλίαν» ἔχω εἰ τοιαχοσίαν ἣν ἀοσοβδὶϊ δχ τρ]ϊο-- 
Ὑἶθιῖβ, ιιουῦίπν τι δ᾽ εἰς χιλίων, αἸῖιι8 Ρθπθ5 πὶ διςχελέαν. 
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λόμενος πώποτε φανερὺς ἐγένετο οὔτε ἀντὶ τοῦ χαχοῦ 
ἔργου τ τιμῆς τινος ἠξίωσε τὸν χατὰ γῆς. ὃ γε μὴν πα- 
τὴρ αὐτοῦ χαὶ συνῴχτισέ μξ καὶ δηλ ος ἤν συναχϑόμενός 
μοι τῇ ξυμφορᾷ. ἐ ἐγὼ μὲν οὖν, εἶ μὲν ἐζη ἐκεῖνος, οὐχ 
ἄν ποτε ἦλϑον πρὸς σὲ ἐπὶ τῷ ἐχείνου χαχῷ " πολλὰ 
γὰρ φιλιχὰ ἕπαϑὸν ὑπ ἐχείνου χαὶ ὑπηρέτησα ἐκείνῳ " 
ἐπεὶ δ΄ εἷς τὸν τοῦ ἐμοῦ παιδὸς φονέα ἢ ἀρχὴ περιήζει, 
οὐχ ἄν ποτε ἐγὼ τούτῳ δυναίμην εὔνους γενέσϑαι, οὐδὲ 
οὗτος. ἐμὲ εὖ οἰδ᾽ ὅτι φίλον ὁ ἄν ποτε ἡγήσαιτο. οἷδε γὰρ 
ὡς ἐγὼ πρὸς αὐτὸν ἔχω χαὶ ὡς πρόσϑεν φαιδρῶς βιο- 
τεύων γῦν διάκειμαι, «ἔρημιος ὧν χαὶ διὰ πένθους τὸ 
γῆρας διάγων. εἰ οὖν σύ με δέχη καὶ ἐλπίδα. τινὰ 
λάβοιμι τῷ φίλῳ παιδὶ τιμιυρίας ἄν τινος μετὰ σοῦ 
τυχεῖν, καὶ ἀνηβῆσαι. ἄν πάλιν δοχῶ μοι καὶ οὔτε ζῶν 
ἂν ἔτι αἰσχυνοίκιην. οὔτε ἀποϑνήσκων ἀνιώμενος ἂν τε- 
λευτᾶν. δοχῶ. δ μὲν οὕτως εἶπε" Κῦρος δ᾽ ἀπεχρίνατο, 
.1λλ ἤνπερ, ὦ Γωβούα, καὶ φρονιῶν φαίνῃ ὅσαπερ 
λέγεις πρὸς ἡμᾶς ̓ δέχομαί τὲ ἱχέτην σὲ καὶ τιιωρήσειν 
σοι τοῦ παιδὸς τὸν φονέα σὺν ϑεοῖς ὑπισχνοῦμαι. λέξον 
δέ μοι, ἕφη ; ἐάν σοι ταῦτα ποιῶμεν χαὶ τὰ τείχη σε 
ἔχειν ἐῶμεν καὶ τὴν χώραν χαὶ τὴν δύναμιν ἥνπερ πρό- 
σϑεν εἶχες ; σὺ ἡμῖν τί ἀντὶ τούτων ὑπηρ ρἑτήσεις; ὃ δὲ 
εἶπε, Τὰ μὲν τείχη, ὅταν ἔλθῃς; οἰχόν σοι παρέξω" 
δασμὸν δὲ τῆς χώρας ὅνπερ ἔφερον ἐχείνῳ σοὶ ἀποίσω" 
χαὶ ὅποι ἂν στρατεύῃ, συστρατεύσομαι τὴν ἐχ τῆς χώ- 
ρας δύναμιν ἔχων. ἔστι δέ μοι; ἔφη:. χαὶ ϑυγάτηρ παρ- 
ϑένος ἀγαπητὴ γάμου ἤδη ὡραία, ἣν ἐγὼ πρόσϑεν μὲν 
ᾧμην τῷ νῦν βασιλεύοντι γυναῖχα τρέφειν" γῦν δὲ αὐτή 
τέ μοι ἤ. ϑυγάτηρ πολλὰ γοωμένη ἱχέτευσε μὴ δοῦναι 
αὐτὴν τῷ τοῦ ἀδελφοῦ φονεῖ, ἐγώ τε ὡραύτως γιγνώ-- 
σχω. νῦν δέ σοι δίδωμι, βουλεύσασϑαι χαὶ περὶ ταύτης 
οὕτως ὥςπερ ἂν χαὶ ἐγὼ βουλεύων περὶ σοῦ φαίνωμαι. 

8. τιμωρήσειν σοι τοῦ παιδὸς Ιῃ Βδης ΕΝ σΟ.56η- 
αὐτηξ σοάϊοιι ορ ἐπὶ. ΟἈΘΊΘΥΙ5 τὸν φονέα ΡῬτῸ τοῦ παιδός 

ΡΡΔ ΡΒ μεῖριι : τοῦ παιδὸς τὸν «νον γμοϑιιῖξ Ζοηᾶνὰβ, τὸν» φο- 
γέα τοῦ παιδὸς Βνοάδειιθ. Πιθίϊαυὶ ποὴ ροίεδϑβί 4αΐῃ νὴ 
εἱϊ φιοά εχ ΠΡριὸ δῖβὶ ἰηβρθοῖο ρυοῖιπ Θιιάομἀονρῖτβ τοῦ παι-- 
δὸς τὸν φονέα: ποι τε ροάριν Π|ο ρτοὸ ἀρσοιχαῖῖιβ εχρὶο- 
ταῖο Βα δμιι5 αἀἴσονα Ἰἰοτῖῖ, 9, ἑχέτευσε! με. 
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οὕτω δὴ ὃ Κῦρος εἶπεν ; ᾿Επὶ τούτοις, ἔφη, ἐγὼ ἀλη-10 
ϑευομένοις δίδωμί τέ σοι τὴν ἐμὴν χαὶ λαμβάνω τὴν 
σὴν δεξιάν" ϑὲοὶ δ᾽ ἡμῖν μάρτυρες ἔστων. ἐπεὶ δὲ ταῦτα 
ἐπράχϑη, ἀπιέναι τε χελ εἴει τὸν Γωβρύαν ἔχοντα τὰ 
ὅπλα χαὶ ἐπήρετο πόση τις ὑδὸς ὡς αὐτὸν εἴη, ὡς ἥξων. 
ὃ δ᾽ ἔλεγεν, Ἢν αὔριον ἴῃς πρωί, τῇ ἑτέρᾳ ἂν αὐλίζοιο 
παρ᾽ ἡμεῖν. 
Οὕτω δὴ οὗτος μὲν ᾧχετο ἡγειιόνα καταλιπών. οἱ δὲτ1 

Τῇ δοι παρῆσαν, ἃ μὲν οἱ μάγοι ξ ἔφασαν τοῖς ϑεοῖς ἔξε- 
λεῖν, ἀποδόντες τοῖς μάγοις, Κύρῳ δ᾽ ἐξῃρηκχότες τὴν 
χαλλίστην σχηγὴν καὶ τὴν Σουσίδα γυναῖκα, ἣ καλλίστη 
δὴ λέγεται ὁ ἐν τῇ ““σίᾳ γυνὴ γενέσϑαι, καὶ μουσουργοὺς δὲ 
δύο τὰς κρατίστας " δεύτερον δὲ Κυαξάρῃ τὰ δεύτερα, 
τοιαῦτα δ᾽ ἄλλα ὧν ἐδέοντο ἑαυτοῖς ἐχπληρώσαντες . ὡς 
μηδενὸς δεόμενοι στρατεύοιντο. πάντα γὰρ ἦν πολλά. 
προςέλαβον δὲ χαὶ οἱ ᾿Υρχάνιοι ὧν ἐδέοντο" ἰσόμοιρον δὲ13 
ἐποίησαν χαὶ τὸν παρὰ Κυαξάρου ἄγγελον" τὰς δὲ πεοριτ-- 
τὰς σχηνὰς ὅσαι ἦσαν Κύρῳ παρέδοσαν, ὡς τοῖς Πέρσαις 
γένοιντο. τὸ δὲ νόμισμα ἔφασαν, ἐπειδὰν. ἅπαν συναχϑῆῇ, 
αν " χαὶ διέδωκαν. 



ὶῶ 

Γ. 

ΕΑ ΡΤΕ, Ἂν 

Οντιις ἄθ φγδοάὰ εἰβὶ ἐν θιιΐα οὐπαὶ 1105. Ῥαπίῃθα. ἴοι- 
τὰϑ δὲ στἰσιῖο σοι] θὴ5 πτ ϑὺς οτιϑτοάϊοπα σομν τειν Ανᾶβρϑϑ: 
φαΐ οἵπὶ ἀάνθεϑιιβ υσῖπὶ Ἔϑγοσὶθ αἰἰβριιϊίαββοὶ 46 ἀπιόν, ϑιᾶπι- 
{πι6 δάνθυϑιιβ δἶτι5 ΜΑΣ δ ει ἰᾳαοἴασβοὶ βυηνϊαῖθπν, δα Θχίγθῃτ πη 
γε Βοπιθηϊὶ σὰρὶ τιν ὅποτε ΡῬαπίμθθ. ὕὐγτιβ 46 Β611Ὸ Ρευβθιθηάο 
οοεῖιβ Ἔθχρίοταὶ δίδάοσνιπι εἰ βοοσίοσιπι τοϊιπταΐθυ, τσ 56-- 
σαπὶ πὴ ΠΘΡ6. σο]ϊπὲ: ἀπ οπιμθ5 Βαϊ ἀπ᾽ ταπίδυ τεβροπάθηϊ -ϑ 
ἋΡ δὸ Πποπ 6586 αἰβοθβϑιχοϑβ. 

ΟἹ μιὲν δὴ ταῦτα ἔπραξάν τε χαὶ ἔλεξαν" ὃ δὲ Κῦρος 
ἐχέλευσε τὰ μὲν Κυαξάρου διαλαβόντας φυλάττειν οὺς 
ἤδει οἰχειοτάτους αὐτῷ ὄντας" χαὶ ὅσα δὲ ἐμοὶ δίδοτε, 
ἡδέως. ἕφη., ἐγὼ δέχομαι" χρήσεται δ᾽ αὐτοῖς ὑμῶν ὃ 
ἀεὶ μάλιστα δεόμενος. φιλόμουσος δέ τις τῶν ϊήδων 
εἶπε. Καὶ «μὴν ἐγώ, (ὦ Κῖρε, τῶν μουσουργῶν ἀχούσας 
ἑσπέρας ὧν σὺ νῦν ἔχεις, ἤκουσά τε ἡδέως χαὶ ἣν μοι 
δῶς αὐτῶν μίαν, στρατεύεσϑαι ἄν μοι δοχῶ ἥδιον ἢ 
οἴχοι μένειν. ὁ δὲ Κῦρος εἶπεν, .“4λλ ὁ ἐγῶγε; ἔφη; καὶ 
δίδωμι σοι καὶ χάριν οἴομαί σοι πλείω ἔχειν ὅτε ἐμὲ 
ἤτησας ἢ σὺ ἐμοὶ ὅτι λαμιβάνεις" οὕτως. ἐγὼ ὑμῖν δι- 
ψΨῷῶ χαρίζεσϑαι. ταύτην μὲν οὖν ἔλαβεν ὃ αἰτήσας. 
. Καλέσας δὲ ὃ Κῦρος “Τράσπην ἤϊῆδον, ὃς ἣν ἐκ 
παιδὸς αὐτο ἑταῖρος, ᾧ χαὶ τὴν στολὴν ἐχδὺς ἔδωχε 
τὴν Πη δικήν . ὅτε παοὰ “στιά ἄγους εἰς Πέρσας ἄπει, 
τοῦτον ἐκέλευ σὲ διαφελά ξαι αὐτῷ τήν τὲ ἜΡΟΒΟΝ χαὶ 
τὴν σχηνήν " ἣν δὲ αἵ τη ἢ γυνὴ ᾿Ἰβραδάτου τοῦ Σου- 
σίου " ὃτε δὲ ἡλίσκετο τὸ τῶν “σσυρίων στρατύπεδον, 
ὃ ἀνὴρ αὐτῆς οὐχ ἔτυχεν ἐν τῷ στρατοπέδω ὧν, ἀλλὰ 
ποὺς τὸν τῶν Βαχτριανῶν βασιλέα πρεσβεύων ᾧχετο" 
ἔπεμψε δὲ αὐτὸν ὃ ᾿Ἰσσίοριος πεοὶ ξυμμαχίας " ξένος 
γὰρ ὧν ἐτύγχανε τῷ τῶν Βακτριανῶν βασιλεῖ" ταύτην 

3. ἔδωχε] 1. 4. 36. 3. ἐτύγχανε] ᾿ΑΡγαάαΐαβ. 
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οὖν ἐχέλευσεν ὃ Κῦρος διαφυλάττειν τὸν “Τράσπην, 
ἕως ἂν αὐτὸς λάβη. κελευόμενος δὲ ὁ Τράσπης ἐπή- 
ρέετο, Ἑώραχας δ᾽, ἔφη. ὦ Κῦρε, τὴν γυναῖχα, ἣν 
με χελείεις φυλάττειν ; Π]ὰ δ" ἔφη ὃ Κῦρος, οὐχ 
ἔγωγε. .Χ41λλ᾽ ἐγώ, ἔφη, ἡνίχα ἔξη ῃροῦμέν σοι αὐτήν" 
καὶ δῆτα, τε μὲν. εἰςήηλϑομιεν εἰς τὴν σχηνὴν αὐτῆς, 
τὸ “πρῶτον οὐ διέγνωμεν αὐτήν" χαμαί τὲ γὰρ ἐκάϑητο 
χαὶ αἱ ϑεράπαιναι πᾶσαι περὶ αὐτήν" χαὶ τοίνυν δειοίαν 
ταῖς δούλαις εἶχε τὴν ἐσθῆτα" ἐπεὶ δὲ γγῶναι βουλόμενοι 
ποία εἴη ἢ δέσποινα "νῶι περιερλέψαμεν ; ταχὺ πάνυ 
χαὶ πασῶν ἐφαίνετο διαφέρουσα τῶν (λ λων, καίπερ χα- 
ϑημένη χεχαλυμμένη τὲ χαὶ εἰς γῆν ὁρῶσα. ὡς δὲ ἄνα-. 
στῆναι αὐτὴν ἐχελεύσαμεν, συνανέστησαν μὲν αὐτῇ 
ἅπασαι αἱ ἀμφ᾽ αὐτήν. δώωϑω δὲ ἐνταῦϑα πριῆτον 
μὲν τῷ μεγέϑει, ἔπειτα δὲ καὶ τῇ ἀρετῇ καὶ τῇ εὐσχη- 
μοσύνῃ, καίπερ ἐν ταπεινιῦ σχήματι ἑστηκυῖα. δῆλα ὁ 

ἦν αὐτῇ καὶ τὰ δάχρια χαταστάζοντα, τὰ μὲν κατὰ 
τῶν πέπλων, τὰ δὲ χαὶ ἐπὶ τοὺς ἀῤδνέ. ὡς ἮΝ ἡμῶν 
ὃ γεραίτερος εἶπε Θάῤῥει, ὦ γύναι" καλὸν μὲν 7 γὰρ χἀ- 
γαϑὸν ἀχούομεν χαὶ τὸν σὸν ἄν ὅρα εἶναι" γῦν μέντοι 
ἐξαιροῦμεν ἀνδρί σε εὖ ἴσϑι ὅτι οὔτε τὸ εἶδος ἐχείνου 
χείρονι οὔτε τὴν γνώμην οὔτε δύναμιν ἡ ἥττω ἔχοντι, ἀλλ᾽ ὡς 
ἡμεῖς 7 γομίζομεν, εἰ τις καὶ ἄλλος ἀνήρ, καὶ Κῦρος 
ἄξιός ἐστι θαυμάζεσθαι, οὗ σὺ ἔσῃ τὸ ἀπὸ τοῦδε" ἐἷς οὖν 
τοῦτο ἤκουσεν ῇ γυνή, περικατεῤοήξ Ξατό τε τὸν ἄνωϑεν 
πέπλον καὶ ἀνωδύρατο" συνα ἀγεβόησαν δὲ αὐτῇ καὶ αἱ 
ὁμωαί. ἐν τούτῳ δ᾽ ἐφάνη μὲν αὐτῆς τὸ πλεῖστον μέ- 
θος τοῦ πρυςώπου, ἐφάνη. δὲ η δέρη καὶ αἱ χεῖρες " 
καὶ εὖ ἰσϑι, ἔφη, ὦ Κῦρε, (ὡὡς ἐμοί τε ἔδοξε χαὶ τοῖς ἄλλοις 
ἅπασι τοῖς ἰδοῦσι μήπω φῦναι μηδὲ γενέσϑαι γυνὴ ἀπὸ 
ϑνητῶν τοιαύτη ἐν τῇ ““σίᾳ. ἀλλὰ πάντως, ἔφη, καὶ 
σὺ ϑέασαι αὐτήν. καὶ ὑ Κῦρος ὁ ἔφη, Ναὶ μὰ δία, πολύ 
γε ἧττον, εἰ τοιαύτη ἐστὶν οἵαν σὺ λέγεις. Τί δαί; ἔφη 
ὁ νεανίσχος. Ὅτι, ἔφη; εἰ νυνὶ σοῦ ἀχούσας ὅτι χαλή 
ἐστιν ἐλϑεῖν πεισϑήσομαι ϑεασόμενος, οὐδὲ πάνυ μοι 

5. ἀρετὴ] Πε ἔουμπναθ ἄφθονα ἀϊοῖιπι αὖ ἴπ ἴοοο Πομνρυῖ 
Οὐἀν95. σ, 251. ἤτοι ἐιιὴν ἀρετὴν εἶδός τε" δέμας τε ὥλεσιν 
ἀϑάνατοι. ἃ Ζοιιῖο ΔἸϊνιοι θ. οὔτε δύναμιν ἥττω ἔχοντι) οἴτε 

τὴν δύναμιν ΠΒεὶ ἀειθείονθϑβ. 
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σχολῆς οὔσης; δέδοιχα μὴ πολὺ ϑᾶττον ἐχείνη με αὖ- 
ϑις ἀναπείσῃ χαὶ πάλιν ἐλϑεῖν ϑεασύμενον" ἐκ δὲ τού- 
τοῦ ἴσως ἂν ἀμελήσας ὧν μὲ δεῖ πράττειν χαϑοίμην 
ἐχείνεν ϑεώμενος. 

Η Κοὶ ὃ ὺ γεαγίσχος ἀναγελάσας εἶπεν, Οἴξι γάρ, ἔφη, 
ὧ Αὔρε, ἱχανὸν εἴν αι κάλλος ἀνθρώπου ἀναγκάζειν τὸν 
μὴ βουλόμενον πράττειν παρὰ τὸ βέλτιστον; εἰ μέντοι, 
ἔφη, τοῦτο οὕτως ἐπεφύκει, πάντας ἄν ἢ} ἄγκας “εν ὁμοί- 

Ί1θ0ως. ὁρᾷς : ἐφ; τὸ πῖρ, ὡς πάντας ὁμοίως καίει ; πέ- 

φυχε γὰρ τοιοῦτο" τῶν δὲ καλῶν τιῶν μὲν. ἐρῶσι τῶν 
ἫΝ οὗ, καὶ ἄλλος γὲ ἄλλου. ἐθελούσιον γάρ, ἕφη,, ἐστί, 
καὶ ἐρᾷ ἕχαστος ὧν ἂν βούληται. αὐτίχα, ἔφη, οὐχ 
ἐρᾷ ἀδελφὸς ἀδελφῆς, ἄλλος δὲ ταύτης " οὐδὲ πατὴρ 
ϑυγατρός, ἄλλος δὲ ταύτης. καὶ γὰρ φύβος χαὶ νόμος 

εὔξωωσὸν ἔρωτα χωλύειν, εἰ δέ γ᾽, ἔφη, νύμος τεϑείη μὴ 
ἐσθίοντας μὴ πεινὴν καὶ μὴ πίνοντας μὴ διψὴν νῆδὲ 
ϑιγοῦν τοῦ χειμῶνος μηδὲ ϑάλπεσϑαι τοῦ ϑέρους, οὐ- 
δεὶς ἂν νύμος δυνηθείη διαπράξασϑαι ταῦτα πείϑεσϑαι 
ἀνϑρώπους" πεφύχασι γὰρ ὑπὸ τούτων κρατεῖσϑαι. τὸ 
δ᾽ ἐρᾶν ἐϑελούσιόν ἐστιν " ἕχαστος γοῦν τῶν χαϑ' ἑαυ- 

ι2τὸν ἐρᾷ, ὡςπερ ἱματίων χαὶ ὑποδημάτων. Πῶς οὖν, 
ἔφη ὃ Ἁῦρος, εἰ ἐϑελούσιόν ἐστι τὸ ἐρασϑῆναι, οὐ καὶ 
παΐσασϑαι ἔστιν ὅταν. τις βούληται; ἀλλ ἐγώ, ἔφη, 
ἑώραχα χαὶ χλ αίοντας ὑπὸ λύπης δι᾿ ἔρωτα, χαὶ δου-' 
λεύοντάς γε τοῖς ἐρωμένοις καὶ μάλα κακὸν γομίζοντας 
πρίν γε ἐρᾶν τὸ δουλεύειν, χαὶ διδόντας γε πολλὰ ὧν οὗ 
πρεὼς αὐτοῖς Ἀν παν Ραμα χαὶ εὐχομένους ὥςπερ καὶ ἄλ- 
λης τινὸς νόσου ἀπαλλαγῆναι, καὶ οὐ. δυναμένους μέντοι 
ἀπαλλάττεσϑαι, ἀλλὰ δεδεμένους ἰσχυροτέρα τινὶ ἀνάγκῃ 
ἢ εἰ ἐν σιδίοω ἐδέδεντο. παρέχουσι γοῦν ἑαυτοὺς τοῖς 
ἐρωμένοις πολλὰ χαὶ εἰχῆ ὑπηρετοῦντας " χαὶ μέντοι 
οὐδ᾽ ἀποδιδράσχειν ἐπιχειροῦσι, τοιαῦτα χαχὰ ἔχοντες, 
ἀλλὰ καὶ φυλάττουσι τοὺς ἐρωμένους μή ποι ἀποδρῶσι. 

τὐκαὶ ὃ γεανίσχος εἰπε πρὸς ταῦτα, «“Ποιοῦσι γάρ, 
ἔφη, ταῦτα " εἰσὶ μέντοι οἱ τοιοῦτοι, ἔφη, μοχϑηροί" 
διόπερ, οἶμαι, καὶ εὔχονται μὲν ἀεὶ ὡς ἄϑλιοι ὄντες ἀπο- 

8. πολὺ ϑάᾶττον) Οοπξ. τνένα Υ΄. 5. 41. ἀμελεῖσθαι δὲ δοχοῦντες 
στρατιῶται οἱ μὲν ἀγαϑοὶ πολὺ ἀϑυκότεροι γίγνονται. 12. 
μὴ ποι] Ῥεϑεβίανα τἱάθιιν μή πη. ' 
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ϑανεῖν, μας οίων δ᾽ οὐσῶν μηχανιῆν ἀπαλλαγῆς τοῦ βίου 
οὐχ ἀπαλλάττονται. οἱ αὐτοὶ δέ γε οὗτοι χαὶ χλέπτειν 
ἐπιχειροῦσι. καὶ οὐχ ἀπέχονται τίν ἀλλοτρίων. ἀλλ 
ἐπειδάν τι ἁρπάσιυσιν ἢ κλέψωσιν, ὁρᾷς ὅτι σὺ πρῶτος, 
ὡς οὐχ ἀν αγχαῖον τὸ κλέπτειν, αἰτιᾷ τὸν κλέπτοντα χαὶ 
ἁρπάζοντα, καὶ οὐ συγγιγν ὥσχεις ἀλλὰ κολάζεις. οὕτω! 4 
μέντοι, ἔφη. καὶ οἱ χαλοὶ οὐκ ἀναγχάζουσιν ἐρᾶν ἑαυ- 
τῶν οὐδὲ ἐφίεσϑαι ἀνϑρώπους ὧν μὴ δεῖ, ἀλλὰ τὰ 
μοχϑηρὰ ἀνϑοώπια πασιῦν, οἶκιαι, τιν ἐμιϑυβιῶν ἀχροατῆ 
ἐστι, χἄπειτα ἔρωτα αἰτιῶνται" οἱ δέ γε καλοὶ χἀγαϑοὶ 
ἐπιϑυ μοῦντες καὶ ιχϑυ σίου χαὶ ἵππων ὦ ἰγαϑῶν καΐγυ γαικιῦν 

καλῶν, διως ἁπάντων τούτιυν ῥᾳδίως δίνανται ἀπέ, ἐσϑαι, 
ἁ τε μὴ ἅπτεσϑαι αὖ τῶν παρὰ τὸ δίχαιον. ἐ; τὼ γοῦν, 15 
ἔφη, ταύτην ἑωρακιὸς χαὶ πάνυ καλῆς δοξάσης μοι 
εἶναι ὅμως χαὶ παρὰ σοί εἶμι καὶ ἱπτιεύω χαὶ τἄλλα τά 

μοι προςήχοντα ἀποφεελεῆ: Ναὶ μὰ Φ,ἐνς ἔφη δ Κὶ ρος “Ἵ6 

ἴσως γὰρ ϑῦττον ἀπῆλϑες ἢ ἐν ὅσῳ χθόνς () ὃ ἔρως πέ- 
φυχε συσχεῦ ἀάζεσϑαι ἄνθρακα καὶ πε οὺς γάρ τοι ἔστι 
ϑιγόντα μὴ εὐϑὺς καίεσϑαι καὶ τὰ ξύλα οὐχ εὐϑὺς 
ἀναλάμπει" ὅμως δ᾽ ἔγωγε οὔτε πυοὸς ἐχεὺὸν εἶναι ἅπ- 
τοιιαι οὔτε τοὺς χαλοὺς εἰςοριῦ. οὐδέ γε σοὶ σι Ἡβου- 
χεύω. ἕξη, ὦ ᾿Ἰράσπα, ἐν τὸ οἷς χαλοῖς ἐᾶν τὴν ὄψιν 
ἐνδιατρίβειν " ὡς τὸ μὲν πῖρ τοὺς ἁπτομιέν Ἣὺῆς χαΐει ; οἱ 
δὲ χαλοὶ χαὶ τοὺς ἄποϑεν ϑεωμεέν Ὃυς ὑφάπτουσιν, ὥςτε 
αἴϑεσθϑαι τῷ ἔρωτι. Θάῤῥει, ἔφη, ὦ Κῦρε" οὐδ᾽ ἐὰν17 
μιηδέποτε παύσωιιαι ϑεώμενος, οὐ μὴ χρατηϑῶ ὥςτε 
ποιεῖν τι ὧν κὴ χρὴ ποιεῖν. Κάλλιστα, ἔφη; λέγεις " 
φύλαττε τοίνυν, ἔφη, ὥςπερ, σε χελεύίω καὶ ἐπιμελοῦ. 

, 

αὐτῆς" ἰσως γὰρ ἂν χαὶ πάνυ ἡμῖν ἐν χαιρῷ γένοιτο αὑτὴ 
ῇ γυνή. τότε μὲν δὴ ταῦτα εἰπόντες διελύϑι σαν. 

δὲ νεανίσχος ὅκα μὲν δριῦν ὑπερχαλλῆ τὴ » γυναῖχα, 
ἅμα δὲ αἰσϑανόμενος τὴν καλοχάγαϑίαν αὐτῆς, ἅμα 
δὲ ϑερατιεύων αὐτὴν καὶ οἰόμενος χαρίς ζεσϑαι αὐτῇ, 
ἅμα δὲ αἰσϑανόμεν ος οὐχ ἀχάριστον οὖσαν, ἀλλ᾽ ἀντέπι- 
μελουμένην διὰ τῶν αὖ τῆς οἰχετῶν ὡς χαὶ εἰςιόντι εἰ ἢ 
αὐτῷ τὰ δέοντα χαὶ εἰ ποτε ἀσϑενήσειεν, ὡς μηδενὸς 

13. σὺ πρῶτος] Οοπῇ, ΠΠ. 1. 11 18. ὑπερχαλλὴ] χαλὴν 
ἰθυὶ ποθ ϊουθϑ. 
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ἃν δέοιτο, ἐκ πάντων τούτων ἡλίσχετο ἔρωτι, καὶ ἴσως 
οὐδὲν ϑαυμαστὸν ἔπασχε. καὶ ταῦτα μὲν δὴ οὕτως 
ἐπράττετο. 

9 Βουλόμενος δὲ ὃ Κῦρος ἐθελοντὰς μένειν μεϑ' ἑαυ- ᾿ 
τοῦ τούς τε Πῆήδουις χαὶ τοὺς συμμάχους, συνεχάλεσε 
πάντας τοὺς ἐπικαιρίους" ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξε τοι- 

φΟάδε. ἄνδρες Πϊῆδοι καὶ πάντες οἵ παρόντες, ἐγὼ ὑμᾶς 
οἶδα σαφῶς ὅτι οὔτε χρημάτων δεόμενοι σὺν ἐμοὶ ἔξήλ-- 
ϑετε οὔτε Κυαξάρῃ νομίζοντες τοῦτο ὑπηρετεῖν, ἀλλ᾽ 
ἐμοὶ βουλόμενοι τοῦτο γχαρίζεσϑαι χαὶ ἐμὲ τιμῶντες 

21 νυχτοπορεῖν καὶ κινδυνεύειν σὺν ἐμοὶ ἠϑελήσατε. καὶ 
χάριν τούτων ἐγὼ ὑμῖν ἔχω μὲν . εἰ μὴ ἀδιχῶ" ἀποδι- 

- δόναι δὲ οὔπω ἀξίαν δύναμιν ἔχειν μοι δοκῶ. καὶ τοῦτο 
μὲν οὐχ αἰσχύνομαι λέγων: τὸ ὁ᾽ ᾿Εὰν μένητε παρ᾽ 
ἐμοί, ἀποδώσω, εὖ ἰστε. αἰσχυνοίμην ἂν εἰπεῖν " γομί-. 
ζοιμε γὰρ ἐιιαυτὸν ἐοιχέναι λέγοντε ταῦτα ἕνεχα τοῦ 
ὑμᾶς μᾶλλον ἐϑέλειν παρ᾽ ἐμοὶ καταμένειν, ἀντὶ δὲ 
τούτου τάδε λέγω" ἐγὼ γὰρ ὑμῖν, κὰν ἤδη ἀπίητε Κυα- 
ξΣάρῃ πειϑόμενοι, ὅμως; ἂν ἀγαϑόν τι πράξω, πειρά- 

22σομαι οὕτω ποιεῖν ὡςτε καὶ ὑμᾶς ἐμὲ ἐπαινεῖν. οὐ γὰρ 
δὴ αὐτός γε ἄπειμι, ἀλλὰ καὶ “Ὑρκανίοις τοὺς ὅρχους 
καὶ τὰς δεξιὰς ἃς ἔδωχα ἐμιπεδώσω χαὶ οὔποτε τούτους 
προδιδοὺς ἁλώσομαι, καὶ τῷ νῦν διδόντι Γωβρύᾳ καὶ 
τείχη ἡμῖν χαὶ χώραν καὶ δύναμιν πειράσομαι ποιεῖν 

οϑμήποτε μεταμελῆσαι τὴς πρὸς ἐμὲ δδοῦ. καὶ τὸ μέγι- 
στον δή, τῶν ϑεῶν οὕτω διδόντων περιφανῶς ἀγαϑὰ 
καὶ φοβοίμην ἂν αὐτοὺς καὶ αἰσχυνοίμην ἀπολιπὼν 
ταῦτα εἰκῇ ἀπελ ̓ϑεῖν. ἐγὼ μὲν οὖν οὕτως, ἔφη; ποιή- 
σω " ὑμεῖς δὲ ὕπως γιγνώσχετε οὕτω καὶ ποιεῖτε, καὶ 

2άξἐμοὶ εἴπατε ὅ,τι ἂν ὑμῖν δόξη. ὃ μὲν οὕτως εἶπε. 

18. ὡς μηδενὸς ᾧν δέοιτο] Ρασιίοιϊαο ἄν νηδῖθ βο ]Ἕοῖϊα-- 
ἴῖ26 δες συἱβ δϑὶ τι ἱπίον δέοιτο οἱ ἅν, δέοιτο ἰαπῖιπη ἰηϊουβὶϊ 
φιαπῖιμι πῖον ἀεεϑ 5 6ὲ εἱ ἀεΐοτει. 21. νομεέζοιμει γὰρ} Πα 
τερείεπο ΘΧ ΡῬυϊουῖθιις ((ν ΠΟ  ἐτιι πὶ «ἡ Απάὰρ. ΙΓ΄. 6. 13... δὶ 
δξὶ δοχοῦμιεν δ᾽ ὧν μοι ταύτη προςποιούμενοι προςβάλλειν 
ἐρηιιοτέρῳ ζῶ» τῷ ἄλλῳ ὕρει χοῆσϑαι" μένοιεν γάρ αὐτοῦ μαλ- 
λον ἀϑούοι οἱ πολέμιοι. ὲ τιοάο ἴδην ἱποϑυιῖς ἰδει πιοηϊ ἢ- 
ἄετε Ἰῖρει. Ῥδῖ}}Ὸ δταντεις οξὲ ἢος ῥβορμουῖας Εἰοριτπα νυ. 799. 
οὐχοῦν ἀποστείχοι μὶ ἐς εἰ ταδ' εὖ χυρεῖ; --- ἥχιστ᾽ " ἐπείπερ 
οὔτ᾽ ἐμοῦ χαταξέως πράξειας οὔτε τοῦ πορεύσαντος ξένου: 
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Ποῶτος δ᾽ ὃ φύσας ποτὲ συγγενὴς τοῦ Κύοου εἶναι 
πρὸς ταῦτα ἔλεξεν, 141λ.᾽ ἐγὼ κέν, ἔφη, ὦ βασιλεῦ" βα- 
σιλεὺς γὰρ ἔιιοιγε δοχεῖς σ' σὺ φύσει πεφυχέν αι οὐδὲν ἧπτ- 
τον ἢ ὃ ἐν τῷ σειήνει φυόμενος τῶν μελιττῶν ἐγειτών" 
ἐκείνῳ τὲ γὰρ ἀεὶ αἱ μιέλιτται ἑκοῦσαι μὲν πείϑονται, 
ὅπου δ᾽ ἂν μένῃ. οὐδὲ “ἰα ἐντεῦϑεν ἀπέοχεται, ἐὰν δέ 
που ἐξίῃ, οὐδὲ μία αὐτοῦ ἀπολείπεται" υἵτι δεινός τις 
ἔρως αὐταῖς τοῦ ἄρχεσϑαι ὑπ' ἐχείνου ἐγίγγν ἑται" χαὶ ποὺς55 
σὲ δέ μοι δοκοῦσι παραπλησίως πὼς οἱ ἀἄνϑοωποι οὗτοι 
διαχεῖσϑαι. καὶ γὰρ εἰς πρῶ ὃ ὅτε παρ᾽ ἡμῶν ἀπήεις, τίς 
Π͵δων ; γέος ἢ γέρων. σοῖ ἀπελείφϑη τὸ ιἴ σοι ἀχο- 
λουϑεῖν ἕςτε “Πστυάγης γιιᾶς ἀπέστρεψεν ; ἐπειδὴ δ᾽ ἐχ 
Περσῶν βοηϑὺς ἡμῖν ἀμνήδϑηοὶ υγεδὸν αὖ ἑωρῶξεν 
τοὺς φίλους σου πάντας ἐθϑελουσίους συνεπομένους ς. τε 
δ᾽ αὖ τῆς δεῖοο στουατείας ἐπεθύμησας, πάντες σοι 
ΠΙῆδοι ἑκόντες ἠκολούϑησαν. γῦν δ᾽ αὖ οὕτως ἔχομεν: 
ὡς σὺν μὲν σοὶ δὅμίυς καὶ ἐν τῇ πολεμίᾳ ὄντες ϑαῤῥοῖ- 
μεν " ἄνευ δὲ σοῦ καὶ οἴκαδε ἀπιέναι φοβούμεϑα, οἱ 
ειὲν οὖν ἄλλοι ὅπως ποιήσουσιν αὐτοὶ ἐροῦσιν " ἐγὼ δέ, 
ὦ Κῦρε, χαὶ ὧν ἐγὼ χρατιῦ, χαὶ μενηῦ; (εν παρὰ σοὶ 
χαὶ δρῶντες σὲ ἐνεδόμεϑα χαὶ χαρτερήσομεν ὑπὸ σοῦ 
εὐεργετούμενοι. 

᾿ἘΕπὶ τούτῳ ἔλεξεν ὃ Τιγράνης ὧδε. Σύ, ἔφη γὐδι2 
Κῦρε, μήποτε ϑαυμάσῃς ἂν ἐγὼ σιωπῶ" Ὁ γὰρ φε ̓χή, 
ἔφη. οὐχ ὡς βουλεύσουσα παρεσχεΐασται ἀλλ᾽ ὡς ποιή - 
σουσα ὅ,τε ἂν παραγγέλλῃς. ὃ δὲ “Ὑρχάνιος εἶπεν, Ἰ1λλ: 28 
ἐγὼ μὲν, ι(ἦἢ ἥῆδοι, εἰ γῦν ἀπέλϑοιτε, δαίμονος ἂν 
φαίην τὴν ἐπιβουλὴν εἶναι τὸ μὴ ἐᾶσαι ὑμᾶς εέγα εὐὖς- 
δαίιονας γενέσϑαι" ἀνϑοωπίνη δὲ γνώμῃ τίς ἂν Σ " φευ- 
γόντων τῶν πολεμίων ἀποτρέποιτο κ᾿ ἢ ὅπλα παραδιδόντων 
οὐχ ἂν λαμβάνοι 1 ἢ ἕαυ τοὺς διδόντων καὶ τὰ ἑαυτῶν οὐχ 
ἂν δέχοιτο, ἄλλως τε δαὶ τοῦ ἡγεμόνος ἡμεῖν ὄντος τοιού- 
τοῦ ὃς ἐιιοὶ τ σὰ ὡς ὄμνυμι ὑμῖν πάντας τοὺς ϑεούς, 

24. ποτε) Ἰ. 4. 28. ἀνϑοωπίνῃ γνώμη} Μα]6 ϑοθμοῖάε- 
ταιϑ ἀνϑοωπένη ΠΉΟΝΝ δαρναι 1Π. 2. 4. τα μὲν οὖν ἱερὰ χαλὰ 
ἡμῖν" ἀνϑοωτιίνη δὲ προοϑυιίᾳς εἰς τὸ πραχϑὴν “αὶ ταῦτα οὐδὲν 
οὕτω μέγα συμμόχον ἄν γένοιτο ὡς τάχος. ΨΠ|Ι. 6. 12. οὐ 
γὰρ ἄν δυναίμην» ἐγὼ εἰς ὧν ἀνϑοωπίνη ἀρετὴ τὰ πάντων ὑμῶν 
ἀγαθὰ διασώζειν. 5, ὡς ἀοῖει ἀδελναΐδοκιο δοϊϊμὶο φεὶ ὄμνυμι 

τοὺς ϑεοὺς 5ὶς Ἰπἰθυροβίζιιπι Βαβροὶ ἰοςο Υ͂. 4. 3. 
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εὖ ποιῶν ἡμᾶς μᾶλλον ἤδεσϑαι ἢ ἕαυτὸν πλουτίζων. 
Ὡϑἐπὶ τούτω πάντες οἱ ἸΠῆδοι τοιάδ᾽ ἔλεγον. Σύ, ὦ Κῦρε, 

χαὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς χαὶ οἴκαδε ὅταν ἀπιέναι καιρὰς δον, 
σὺν σοὶ ἡιμιᾶς ἀπάγαγε. ὃ δὲ Κῦρος ἀχούσας ταῦτα 
ἐπεύξατο, .1λλ: ὦ Ζεῦ μέγιστε, αἰτοῦμαί σε, “δὸς τοὺς 

90 ἐκιὲ τιιῦντας γιχῆσαί μὲ εὖ ποιοῦντα. ἐχ τούτου ἐχέ- 
λευσε τοὺς μὲν ἄλλους φυλαχὰς καταστήσαντας ἀκιφ᾽ 
αὑτοὺς ἤδη ἔχειν, τοὺς δὲ “Πέρσας διαλ αβεῖν τὰς σκχη-- 
γὰς τοῖς μὲν ἱππεῦσι τὰς τούτοις πρεπούσας . τοῖς δὲ 
πεζοῖς τὰς τούτοις ἀρχούσας. χαὶ οὕτω χαταστήσασϑαι 
ὅπως ποιοῦντες οἱ ἐν ταῖς σχηναῖς πάντα τὰ δέοντα 
φέρωσιν εἰς τὰς τάξεις τοῖς Πέρσαις χαὶ τοὺς ἵππους 
τεϑεραπευμένους παρέχωσι, Πέρσαις δὲ μηδὲν ἄλλο ἦ 
ἔργον ἢ τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἐχπονεῖν. ταύτην μὲν οὖν 
οὕτω διῆγον τὴν ἡμέραν. 

ΟΑ ΡΟ, δ: 

Ογτιις Ρτοβοϊξοϊξιιν δα ΘοΡεν τὰ: Βὶς 86 δὲ βιὰ οπγηΐὰ ἴτὰ- 
αϊὶ Ογτο. ΟΟΡεγὰς πὶ οαϑῖγα ᾿αντϊαῖι5 Ρουβδυι σοι δα- 
πυϊγητιισ, ὕγτις ἃ Οορενὰ εἰ Ηγτοδηῖο δα αυῖνῖς 4π|86 πούϑ 530- " 
εἰουτιπν δα τα Ροϑβϑβὶϊ αἀξοίξοουο; εἷ βὶ τὶίδ Ργορίευν ΒΑΡυ ]οποπα 

ἀποαῖ, ποῖ τϑξισίθπάϊπι, 56 ππο πηαχίπιθ ἧΐπο ἰΐον αἰνῖρθη- 
ἄσπι 6556 ἀορεί. 

1 Πρωὶ δ᾽ ἀναστάντες ἐπορεύίοντο. πρὸς Γωβούαν, 
Κῦρος μιὲν ἐφ᾽ ἵππου καὶ οἱ Πεοσῶν ἱππεῖς γεγενη μένοι 
εἰς διςχιλίους" οἱ δὲ τὰ τούτων γέῤῥα χαὶ τὰς χοπίδας 
ἔχοντες ἐπὶ τούτοις ἕποντο, ἴσοι ὄντες τὸν ἀριϑιμόν" 
χαὶ ἢ ἄλλη δὲ στρατιὰ τεταγιιένη ἐπορεύετο. ἕχαστον «δὲ 
ἐχέλευσε τοῖς χαινοῖς ἑαυτῶν ϑεράπουσιν εἰπεῖν ὅτι ὃς- 

τις ἂν αὐτῶν ἢ τῶν ὀπισϑοφυλάκων φαίνηται ὄπισϑεν 
ἢ τοῦ μετώπου πρόσϑεν ἴῃ ἢ χατὰ πλάγια ἔξω τῶν ἐν 

2 τῇ τάξει ὄντων ἁλίσχηται. χολ ασϑήσεται. δευτεοαῖοι δὲ 
ἀμφὶ δείλη ἣν γίγνονται πρὸς τῷ Γωβρύου χωρίῳ. καὶ 
δρῶσιν μα δεν σοὸν τὲ τὸ ἔρυκα χαὶ ἐπὶ τῶν τειχῶν 

1. οἱ δὲ} Ὑ. ΤΥ. δ. 58. 
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πάντα παρεσχευασμένα ὡς ἂν χράτιστα ἀποιιάχοιτο " 
χαὶ βοῦς δὲ πολλοὺς καὶ πάμπολλα πρόβατα ὑπὸ τὰ 
ἐρυμνὰ προςηγμένα ἑώρων. πέιψας δὲ ὃ Γωῤρίας : πρὺς 
τὸν Κῦρον ἐκέλευσε περιελάσαντα, ἰδεῖν ἧ ἢ πρόςοδος 
εὐπετεστάτη, εἴσω δὲ πέμψαι πρὸς ἑαυτὸν τιῶν πιστιῶν 
τινας, οἵτινες αὐτῷ τὰ ἔνδον ἰδόντες ἀπαγγελοῦσιν. 
οὕτω δὴ ὁ Κῦρος α αὐτὸς μὲν τῷ ὄντι βουλόμιενος ἰδεῖν 
εἰ πῃ εἴη αἱρέσιμιον τὸ τεῖχος, εἶ ἁνευδὴς {φαίνοιτο ὃ 
Γωβρύας. περιήλαυνξ πάντοϑεν, ἑώρα τε ἰσχερότερα 
πάντα ἢ προ θεῖν οἷς ὁ᾽ ἔπεμψε πρὸς Γωβρύαν, 

ἀπή7} ἕλλον τῷ Κύρῳ ὅτι τοσαῦτα εἴη ἔνδον ἀγαϑὰ ὃσα 
ἐπὶ ἀνθρώπων γεν ἐάν, ὡς σφίσι ἡιμβμαρ" μὴ ἂν ἐπιλεί- 

πέιν τοὺς ἔνδον ὄντας. ὃ μὲν δὴ Κῦρος ἐν φροντίδι ἦν 
ὅ,τι ποτ᾽ εἴη ταῦτα, ὁ δὲ Γωβρύας αὐτός τὲ ἔξει πρὸς 
αὐτὸν χαὶ τοὺς ἔνδοϑεν πάντας ἐξῆγε φέροντας οἶνον, 
ἄλφιτα, ἄλευρα, ἄλλους δὲ ἐλαύνοντας βοῦς, αἰγιις, οἷς, 
σῦς, καὶ εἴ τι βρωτόν, πάντα ἱχανὰ προςῆγον (ὡς δει- 
πγῆσαι πᾶσαν τὴν σὺν Κύρῳ στρατιάν. οἱ μὲν δὴ ἐπὶ 
τούτῳ ταχϑέντες διΐρουν τὲ ταῦτα χαὶ ἀλῥρενοποίυῦι 
ὃ δὲ Γωβρύας, ἐπεὶ πάντες αὐτῷ οἱ ἄνδρες ἕξω ἦσαν, 
πὰ τὸν Κῦρον ἔ ἐκέλευσεν ὅπως γομέζοι ἀσφαλέστα- 
τον. προειςπέμιψας οὖν ὃ Κῦρος προσχύπους καὶ δύναμιν 
καὶ αὐτὸς οὕτως εἰςήει. ἐπεὶ δ᾽ εἰςἢλ ϑεν, ἀν απεπταιιέν ας 
τὰς πύλας ἔχων παρεκάλει πάντας τοὺς φίλους χαὶ 

ἄρχοντας τῶν μεϑ' ἑαυτοῦ. ἐπειδὴ δὲ ἔνδον ἦσαν, ἐχ- 
φέρων ὃ Γωβρύας φιάλας χφυσᾶς καὶ πρόχους καὶ χάλ- 

,ὔ 

πιδας χαὶ χύσμον παντοῖον χαὶ δαρεικοὺς ἀμέτρους τι- 
γὰς καὶ πάντα καλά, χαὶ τέλος τὴν ϑυγατέρα, δει- 
γόν τι χάλλος χαὶ μέγεθος, πενϑιχῶς δὲ ἔχουσαν τοῦ 
ἀδελφοῦ τεϑνηχότος, ἐξάγων ὧδε εἶπεν. Ἐγώ σοι. ὦ 
Κῦρε, τὰ μὲν χρήματα ταῦτα δωροῦμαι, τὴν δὲ ϑυγα- 
τέρα ταύτην ἐπιτρέπω διαϑέσϑαι ὅπως ἂν σὺ βούλῃ" 
ἱκετεύομεν δέ, ἐγὼ μὲν καὶ πρόσϑεν τοῦ υἱοῦ, αὕτη δὲ 
γῦν τοῦ ἀδελφοῦ τιιωρὸν. γενέσϑαι σε. 
Ὁ δὲ Κῦρος πρὸς ταῦτα εἶπεν, .4λλ ἐγὼ σοὶ μὲν 

χαὶ τότε ὑπεσχόμην ἀψευδοῦντός σου τιμωρήσειν εἰς 
δύναμιν, νῦν δὲ ὅτε σε ἀληθεύοντα ὁρῶ, ἤδη ὀφείλω 

6. δύναμι» Αὐείουζιις οπιίβϑιιβ ἱπαϊοαὶ οορίάτιιπλ Ρἃτῖοπε οἵπὶ 
ἶρϑο ἀδμλιπ Ογτο ἰμπίχα 556. 

οι 
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τὴν ὑπόσχεσιν" χαὶ ταύτῃ ὑπισχνοῦμαι τὰ αὐτὰ ταῦτα 
σὺν ϑεοῖς ποιήσειν. χαὶ τὰ μιὲν χρήματα ταῦτα, ἔφη, 
ἐγὼ μὲν δέχομαι, δίδωμι δ᾽ αὐτὰ τῇ παιδὶ ταύτῃ χά- 
χείνω ὃς ἂν -γήμῃ αὐτήν. ἐν δὲ δῶρον ἄπειμι ἔχων παρὰ 
σοῦ ἀνϑ᾽ οὗ οὐδ᾽ ἂν τὰ ἐν Βαβυλῶνι, εἶ χαὶ πλεῖστά 
ἐστιν, οὐδὲ τὰ πανταχοῦ ἀντὶ τούτου οὗ σύ μοι δεδώ- 

Ὁ γῦμναε ἥδιον. ἂν ἔχων ἀπέλϑοιμε. χαὶ ὃ Γωβρύας ϑαυ-. 
μάσας τε τί τοῦτ' εἴη καὶ ὑποπτεύσας μὴ τὴν ϑυγα- 
τέρα λέγοι, οὕτως ἤρετο, Καὶ τί τοῦτ᾽ ἑστίν, ἔφη, ὦ 
Κῦρε; καὶ Κι ρος ἀπεχρίνατο “Ὅτι, ἔφη, ἐγ ώ-. (ὦ Γω- 
βοία, πολλοὺς μὲν οἶμαι εἶναι ἀνϑρώπους οἵ οὔτε ἀσε- 
βεῖν ἂν ϑέλοιεν οὔτε ἀδιχεῖν οὔτε ἂν ψεὺ ἤδοιντο ἑχόντες 
εἶναι " διὰ δὲ τὸ μηδένα αὐτοῖς ἠϑελ ἡχέναι πουέσϑαι 
μήτε χρήματα πολλὰ εἢτε τυραννίδα μιἤτε τείχη ἐου- 
μνὰ μήτε τέκνα ἀξιέραστα ἀποθνθαϊδοδι πρότερον 

10πρὶν δὴῆλ οι γίγνεσϑαι οἷοε ἦσαν" ἐμιοὶ δὲ σὺ φονὶ δαὶ τεί-- 
χἢ ἐρυμνὰ καὶ πλοῦτον παντοδαπὸν χαὶ δύναμιν τὴν 
σὴν καὶ ϑυγατέρα, ἀξιόχτητον ἐγχειρίσας πεποίηκάς με 
δῆλον γενέσϑαι πᾶσιν ἀνϑρώποις ὃτι οὔτ᾽ ἂν ἀσεβεῖν 
περὶ ξένους ϑέλοιμι οὔτ ἂν ἀδικεῖν χρημάτων. ἕνεχα 

11οὔτε συνϑήχας ἂν ψευδοίκην ὁ ἐχωὼὺν εἶναι. τοῦτ᾽ οὖν ἐγώ, 
εὖ ἴσϑιε, ἕως ἂν ἀνὴρ δίχαιος ὦ χαὶ δοχῶν εἶνωμ τοιοῦ-- 
τος ἐπαινώμιαι ὑπ᾽ ἀνθμώδων; οὔποτ᾽ ἐπιλήσομαι, ἀλλὰ 

12πειράσομαί, σε ἀντιτιμιῆσαι πᾶσι τοῖς καλοῖς. καὶ ἄἀν- 
δρὺς δ᾽, ἔφη, τῇ ϑυγατρὶ μὴ φοβοῦ ὡς ἀπορήσεις 
ἀξίου ταύτης: πολλοὶ γὰρ κἀγαϑοὶ φίλοι εἰσὶν ἐμοί, ὧν 
τις γαμεῖ ταύτην" εἰ μέντοι χρήμαϑ᾽ ἕξει τοσαῦτα ὅσα 
δίδως ἢ καὶ ἄλλα πολλαπλά ἀσια τούτων, οὐχ ἂν ἔχοιμι 
εἰπεῖν " σὺ μιέντοι εὖ ἰσϑι ὅτι εἰσί τινὲς αὐτῶν οἱ ὧν 
μιὲν σὺ δίδως χρημάτων οὐδὲ μιχρὸν τούτων ἕνεχά σε 
μᾶλλον ϑαυμάζουσιν" ἐικιὲ δὲ ζηλοῦσι γυνὶ χαὶ εὔχονται 
πᾶσι ϑεοῖς γενέσϑαι ἐπιδείξασϑαι ὡς πιστοὶ μέν εἰσιν 
οὐδὲν ἧττον ἐμοῦ τοῖς φίλοις, τοῖς δὲ πολεμίοις ὡς οὔ- 
ποτ᾽ ἂν ὑφεῖντο ζῶντες, εἰ μή τις ϑεὸς βλάπτοι" ἀντὶ 
δ᾽ ἀρετῆς χαὶ δόξης ἀγαϑῆς, ὅτι οὐδ᾽ ἂν τὰ Σύρων πρὸς 
το σοῖς χαὶ Ἰσσυοίων πάντα προἕλοιντο " τοιούτους 

1άνδρας εὖ ἴσϑι ἐνταῦϑα καϑημένους. καὶ ὃ Γωβρύας εἶπε 
Ν 
ἔ 

γελάσας, Πρὸς. τῶν ϑεῶν, ἔφη, ὠ Κῦρε, δεῖξον δή 
μιοε ποῦ οὗτοί εἶσιν, ἵνα σὲ τούτων τινὰ αἰτήσωμαι 

ΡῚ 

{. 

ῖς 
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παῖδά μοι γενέσϑαι. χαὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, Οὐδὲν ἐ ἑμοῦ σε 
δεήσει πυγϑάνεσϑαι, ἀλλ᾽ ἄν σὺν ἡμῖν ἕπῃ, αὐτὸς σὺ 
ἕξεις χαὶ ἄλλῳ δειανύ γάε αὐτῶν ἕχαστον. 

Τοσαῖτ᾽ εἰπὼν δεξιάν τε λαβὼν τοῦ Γωβρύα χαὶ4 

ἀναστὰς ἐξήει, καὶ τοὺς μεϑ' αὑτοῦ ἔξῆγεν ἅπαντας " 
χαὶ πολλὰ δεομένου τοῦ Τωβούία ἔνδον δειπνεῖν οὐκ 
79) ησεν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἐδείπνει χαὶ τὸν Γω- 
βοίαν σύγδειτιγον παρέ αβεν. ἐπὶ στιβάδος δὲ κατακλι-15 
ϑεὶς ἤρετο αὐτὸν δε; Εἰπέ μοι, ἔφη. ὦ Γωβρύα, πό- 
τέρον οἵξι σοὶ εἶναι πλείω ἊἋ ἑχάστῳ ἡμῶν στρώματα; 
χαὶ ὃς εἶπεν, Ὑμῖν γὴ «αἰ εὖ οἱδ᾽ ὅτι, ἔφη, καὶ στρώ- 
ματα πλείω ἔστι χαὶ 2} ἴγαιι, χαὶ οἰκία γε πολὺ μείζων 
ἢ ὑμετέρα τῆς ἐμῆς ; οἵ γε οἰκίᾳ μὲν χρῆσϑε γῇ τε καὶ 
οὐρανῷ, κλῖναι δ᾽ ὑμῖν τδ δος, ὑπόσαι εὐναὶ γένοιντ᾽ ἄν 
ἐπὶ γῆς, στρώματα δὲ γομίξζετε οὖχ ὅσα πρόβατα φύει 
ἔρεᾳ, ἀλλ ὅσα φούίγανα ὥρη τε καὶ πεδία ἀνίησι. τὸϊθ 
μὲν δὴ πριῆτον συγδειπνῶν αὐτοῖς ὃ Γωβρύας καὶ ὁρῶν 
τὴν φαυλύτητα τῶν παρατιϑεμένων βρωμάτων πολὺ 
σφᾶς ἐνύμιζεν ἔλεν 'ϑέριι ὠτέρους εἶναι αὐτῶν" ἐπεὶ δὲ χα-17 
τεγύησε τὴν μετριότητα τῶν συσσίτων " ἐπ᾿ οὐδενὶ γὰρ 
ΓΟ ΩΝΕ οὐδ! πόματι Πέρσης ἀνὴρ τῶν πεπαιδευμένων 
οὔτ᾽ ἂν ὄμμασιν ἐχπεπληγμένος χαταφανὴς γένοιτο οὔτε 

ἀμ). ϑ ς τος 48: μ, Ἵ 
ἁρπαγῇ οὔτε τῷ γνῶ μὴ οὐχὶ προσχοπεῖν ἅπερ ἄν χαὶ 
ειὴ ἐπὶ σίτω ὧν, ἀλλ᾿ ὥςπερ οἱ ἱππιχοὶ διὰ τὸ μὴ ταράτ-- 
τεσϑαι ἐπὶ τῶν Ἱππῶὼν δύνανται ἅμα ἱππεύοντες χαὶ ὁρᾶν 
καὶ ἀχούειν χαὶ λέγειν τὸ δέον, οὕτω καὶ ἐχεῖνοι ἐπὶ τῷ σίτῳ 
οἴονται δεῖν φούνιμοι καὶ μέτριοι {φαίνε εσϑαι, τὸ δὲ χεχι- 
γῆσϑαι ὑπὸ τῶν βρωμάτων χαὶ τῆς πόσεως πάνυ αὐ- 
τοῖς διχὸν χαὶ ϑηριῶδες δοκεῖ εἶναι. ἐνενύησε δὲ αὐτῶν18 
χαὶ ἐς ἐπηρώτων ἀλλήλους τοιαῦτα οἷα ἐρωτηϑῆναι 
ἥδιον ἡ ἣν 7 μή καὶ ὡς ἔσχωπτον οἷα σκωφϑῆν κε ἥδιον 
ἣν ἢ μή" ἃ τε ἔπαι: ἴον ὡς πολὺ μὲν ὕβρεως ἀπῆν, 
παλιὸ δὲ τοῦ αἰσχρόν τι ποιεῖν, πολὺ δὲ τοῦ χαλεπαί- 
γεσϑαι πρὺς ἀλλ ἥλους. μέγιστον δ᾽ αὐ τῷ ἔδοξεν εἶναι 18 
τὸ ἐν στρατείᾳ ὄντας τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κίνδυνον ἐμ- 

17. --Ἴ8. ἐπεὶ δὲ --- ἐνενύησε δὲ εἰς.1 Οομπξ. δ ΠῚ. 8, 9, 
19. τὸ ἐν στρατείᾳ ὄντας --- παρατέϑεσϑαι) Τιοαᾳαίτιν, ἀρ ἐϊβ 
υϊθαβοση ἷπ Ογτὶ τεπιουῖο οοθπαθαὶ Θοῦεναθ: 4υΐ ἰδάεπι 
εἰθὶθ δἴχιιβ σεϊ αὶ μν  τε9. αἰεβαπίαν ἐχ ἱμβετωιο Ογτὶ Η. 1. 
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βαινόντων μηδεγὺς οἴεσϑαι δεῖν πλείω παρατίϑεσϑαι, 
ἀλλὰ τοῦτο νομίζειν ἡδίστην εὐωχίαν εἶναι τοὺς συμ- 

2ομάχεσθαι μέλλ οντάς ὅτι βελ τίστους παρασκευάς εἰν, ἡνίχα 
δὲ Γωβούας ὡς εἰς οἶκον ἀπιὼν ἀνίστατο, εἰπεῖν “λέγε- 
ται, Οὐχέτι ϑαυμάξω, ὦ (Κῦρε, εἰ ἐχπώματα μὲν καὶ 
ἱμάτια καὶ χρυσίον ἡμεῖς, ὑμῶν τι "ἔονα κεχτήμεϑα, αὖ- 
τοὶ δὲ ἐλάττονος ὑμῶν ἀξιοί ἐσμεν. ἡμεῖς μὲν γὰρ ἐπι- 
μελούμεϑα ὅπως ἡμιῖν ταῦτα ὡς πλεῖστα ἔσται, ὑμεῖς δέ 
μοι δοκεῖτε ἐπιμέλεσϑαι ὅπως αὐτοὶ ὡς βέ λτιστοι ἔσε- 

2Ί1σϑε. ὃ ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἶπεν " ὃ δὲ Κῦρος, “47 ͵ ἔφη; ὦ Γω- 
βούα, ὃ ὅπως πρωὶ παρέσῃ ἔχων τοὺς ἱππέας ἐξωπλι- 
σμένους, ἵνα τὴν δύναμίν σου ἰδωμεὲν χαὶ ἅμα διὰ 
τῆς σῆς χώρας ἄξεις ἡμᾶς Ρ ὅπως ἄν εἰδῶμεν ἅ τε δεῖ 

22 φίλια καὶ πολέμια νομίζειν. τότε μὲν δὴ ταῦτα εἰπόντες 
ἀπῆλθον ἑχάτε ρος ἐπὶ τὰ προςήχοντα. 

Ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγ, ἔνετο, παρῆν ὃ Γωβούας ἔ ἔχων τοὺς 
ἱππέας, καὶ ἡγεῖτο. ὃ δὲ Κῦρος, ὥςπερ προςφήκει ἀνδοὶ 
ἄρχοντι Ἶ οὐ “μόνον τῷ πορεύεσϑαι τὴν ὁδὸν προςεῖχε 
τὸν γοῦν, ἀλλ ἅμα προϊὼν ἐπεσχοπεῖτο εἴ τι δυνατὸν 
εἴῃ τοὺς ΠΑ εὐ νοις ἀσϑεν στέρους ποιεῖν ἢ αὑτοὺς ἰσχυ- 

ϑροτέρους. καλέσας οὖν τὸν Ὑρχάνιον καὶ τὸν Γωβρύαν, 
τούτους γὰρ ἐνόμιζεν εἰδέναι. μάλιστα ὧν αὐτὸς ᾧετο 
δεῖσθαι μαϑεῖν, Ἐγώ τοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες φίλοι, οἶμαι 
σὺν ὑμῖν ἄν ὡς πιστοῖς βουλευόμενος περὶ τοῦ πολέμου 

οὔδε οὐκ ἄν Ξαμαρτάγειν" ὁρι γὰρ ὅτι μᾶλλον ὑμῖν 
; ἐμοὶ σχεπτέον ὕπως ὃ "Ζσσέριος ἡμῶν μὴ ἐπιχρα- 
τήσει. ἐμοὶ μὲν γάρ, ἔφη, τῶνδε ἀποσφαλέντι ἔστιν 
ίσως χαὶ ἄλλη ἅποσ τροφή" ὑμῖν δ᾽, εἶ οὗτος ἐπιχρατη,- 

2άσει, δρῶ ἅμα πάντα τὰ ὄντα ἀλλότρια γιγνόμενα. χαὶ 
“ὐδ. ἐμοὶ μὲν πολέμιός ἐστιν, οὐχ ἐκιὲ μισῶν ; ἀλλ᾽ οἱό- 
μενος ἀσύμφορον ἑαυτῷ με ἐγάλους εἴγαι ἡμᾶς, καὶ στρα- 
τεύει διὰ τοῦτο ἐφ᾽ ἡμᾶς" ὑμᾶς δὲ καὶ μισεῖ, ἀδικεῖς 
σϑαι νομίζων ὑφ᾽ δἰμον: πρὸς ταῦτα ἀπεχρίναντο ἀμ- 
φύτεροι χατὰ ταὐτὰ περαίνειν δ,τι μέλλει ̓ ὡς ταῦτ᾽ 
εἰδόσι σφίσι καὶ μέλον αὐτοῖς ἰσχυρῶς ὕπη τὸ μέλλον 
ἀποβήσοιτο. 

30. ἘΔΙΠπέιν χαὶ μηδενὸς ἀπὲ τητξαη τη. ἐπ μηδενὶ διιξ ϑἱο 
δχρῃπολπάιτιπ Ριυζαγπαηΐ : αι ϑὶ παρατίϑεσϑαι Ρτο Ρᾶϑϑῖνο Ροὔϊιιϑ 
ψιᾶπι πιρᾶϊο Βαβοχὶ οροτίςαι. 24. καὶ μέλον αὐτοῖς] καὶ αὐτοῖς 
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᾿Ενταῦϑα δὴ ἤρξατο ὧδε. -«4ξξατε δὴ μοι, ἔφη,3 “5 
ὑμᾶς γομίζει μόνους πολεμικῶς ἔχειν. δ “Ἰσσύριος πρὺς 
ἑαυτόν, ἢ ἐπίστασϑε χαὶ ἄλλον τινὰ αὐτῷ πολέμιον ; 
Ναὶ μὰ 4Ρ ,. ἔφη ὃ Ὑρχάνιος, πολεμεώτατοι δὲν εἰσιν 
αὐτῷ “Καδούσιοι; ἔϑνος πολύ τὲ χαὶ ἀἄλχαιον" Σάκαι γε 
μὴν ὅμοροι ἡμῖν, οἵ κακὰ πολλὰ πεπόνϑασιν ὑπὸ τοῦ 
ἨἩσσυρίου " ἐπειρᾶτο γὰρ κἀχείνους ὥςπερ καὶ ἡμᾶς χκα- 
ταστρέψασϑαι. Οὐχοῦν, ἔφη » οἴξσϑ' ἂν νῦν αὐτοὺς2θ 
ἀμφοτέρους ἡδέως ὁ ἂν ἐπιβῆναι μεϑ' ἡμῶν τῷ Δσσυρίω; 
ἔφασαν καὶ σφόδρ᾽ ἄν, εἴ πῇ γε δέναιντο συμμεῖξαι. τ 
ὅ᾽", ὦ ἔφη. ἐν μέσῳ ἐστὶ τοῦ συμμῖξ κε; “Ἵσσύριοι, ἕφα- 
σαν, τὸ αὐτὸ ϑνος δε οὗπερ γυνὶ πορεύῃ. ἐπεὶ δὲ 7 
ταῦτα ἤκουσεν ὃ Κῦρος, Τί γάρ, ἔφη, (ὦ ΓΩὼβ οα, οὐ 
σὺ τοῦ γεαγίσχου τούτου ὃς νῦν εἷς τὴν βασιλείαν κα- 
ϑέστηχεν ᾧ ὑπερηφανίαν 1 πολλ ἦν τινα τοῦ τρύπου κατηγό-- 
θεὶς; Τοιαῦτα γάρ, οἴμιαι, ἐ ἕφη ὃ Γωβρύας. ,. ἔπαϑον ὑπὶ 
αὐτοῦ. Πότερα δῆτα, ἐ ἔφη ὃ Λῆρος, εἰς σὲ μόνον τοιοῦτος 
ἐγένετο ἢ χαὶ εἰς ἄλλους τινάς; Νὴ 40 ἔφη ὃ Γωβρούας,28 
χαὶ εἷς ἄλλους γε" ἀλλὰ τοὺς μιὲν ἀσϑενοῦντας οἷα ὑβρίζει 

τί “δεῖ λέγειν ; ἕν ὃς δὲ ἀνδρὸς πολὺ δυνατωτέρου ἢ ἐγὼ 
υἱόν, καὶ ἐκείνου ἑταῖρον ὄντα ὥςπεο τὸν ἐμόν, συμπίέ- 
γοντὰ παρ᾽ ἑαυτῷ συλλαβὼν ἐξέτεμεν, ὡς μέν τινξ 
ἔφασαν, ὅτι ᾿ παλλιικὴ αὐτοῦ ἐπήνεσεν αὐτὸν ὡς χαλὺς 
εἴη καὶ ἐμαχάρισε τὴν μέλλουσαν αἰτῷ γυναῖκα ἔσεσϑαι, 
ὡς δ᾽ αὐτὸς γῦν λέγει, ὅτι ἐπείρασεν αὐτοῦ τὴν παλλα- 
κίδα. καὶ γῦν οὗτος εὐνοῦχος μέν ἐστε, τὴν δ᾽ ἀρχὴν 
ἔχει, ἐπεὶ ὃ πατὴρ αὐτοῦ ἐτελεύτησεν, Οὐχοῦν, ἔφη.29 
οἴει ἂν καὶ τοῦτον ἡδέως ἡμᾶς ἰδεῖν Σ εἰ οἴοιτο ᾿ξαυτῷ 
βοηϑοὺς ἄν γενέσϑαι; Εὐ μιὲν οἷν, ἔφη ; οἶδα, ὃ Γω- 
βούας" ἀλλ᾽ ἰδεῖν τοι αὐτὸν τ ὐβδα ἐστιν, ὦ Κῦρε. 
Πῶς; ἔφη ὃ Κῦρος. Ὅτι εἰ μέλλει τις ἐχείνι σὺ υμμέξειν, 
παρ᾽ αὐτὴν τὴν Βαβυλῶνα δεῖ παριέναι. τὶ οὖν, ἔφη,30 
τοῦτο καλὴ ἐν, Ὅτι νὴ 4, ἔφη ὃ Γωβρύας, οἶδα 
ἐξελ ϑοῦσαν δὺν γάμιεν ἐξ αὐτῆς πολλα πλασίαν ἧς σὺ ἔχεις 
γῦν" εὖ δ᾽ σϑι, ἔφη, ὅτι δι᾿ αὐτὸ τοῦτο χαὶ ἧττόν σοι 
νῦν ἢ τὸ πρότερον “Ἵσσύριοι χαὶ τὰ ὅπλα ἀποιέρουσι 
καὶ τοὺς ἵππους ἀπάγουσιν, ὅτι τοῖς ἰδοῦσιν αὐτῶν ὀλίγη 

μέλον 5ουϊθοπάινν νἱάθιιυ. 25. οἱ ἀεϊει Ἡρμνάονπιιδ: 564 ὕμο- 
ροι οϑὲ ὅμοροί εἰσιν. 27. εἰβιρρμαβνο νὴ κατηγόρεις ϑεομποίάθειι. 

2 



148 ΠῚΒ. Υ. ΟἿΑΡ, ἡ. 

ἔδοξεν εἶναι ἢ σὴ δύναμις" χαὶ ὃ λόγος οὗτος πολὺς 
ἤδη ἔσπαρται" δοχκεῖθβ δ κοι, ἔφη, βέλτιον εἶναι φυλατι 
τομένους 1 πορεύεσϑαι. 

81: Μαὶ ὃ Κῦρος ἀχοΐύσας τοῦ Γωβούου τοιαῦτα τοιάδε 
πρὸς αὐτὸν ἔλεξε. Καλῶς μοι δοχεῖς λέγειν, ὦ ΓΙ βρύα, 
κελεύων ὡς ἀσφαλέστατα τὰς πορείας ποιεῖσϑαι. ἐγὼ 

οὖν σχοπῶν οὐ δὺ) νάμαι ἐννοῆσαι ἀσφαλεστέραν οὐδε- 
μέαν πορείαν ἡμῖν τῆς ποὸς αὐ τὴν Βαβυλῶνα πορείας 
ἰέναι ν εἰ ἐχεῖ τῶν πολεμίων ἐστὶ τὸ χράτιστον. πολλοὲ 
μὲν γάρ εἶσιν , ιὡὡς σὺ φής" εἶ δὲ ϑαῤῥοῦσι, καὶ δῆλοι 

βοδμεῖν, ὡς ἐγώ φημι, ἔσονται. μὴ οὖν ὁρῶντες μιὲν ἡμᾶς, 
ἀλλ᾽ οἰόμενοι ἀφανεῖς εἶν διὰ τὸ φοβεῖσϑαι ἐχείνους, 
σάφ᾽ ἰσϑι, ἔφη, ὅτε τοῦ μὲν φύβου ἀπαλλάξ οντάι ὃς 
αὑτοῖς ἐνεγένετο, ϑάῤῥος δ᾽ ἐμφύσεται. ἀντὶ τούτου το- 
σούτῳ μεῖζον ὅσῳ ἄν πλείονα χρόνον ἡμᾶς “ἢ ὁρῶσιν" 
ἂν δὲ ἤδη! ἴωμεν ἐπ᾿ αὐτούς, πολλοὺς μὲν αὐτῶν εὑὐρή- 
σομεν ἔτι ̓ χλαίοντεις τοὺς ἀποθϑανόντεις ὑφ᾽ ἡιιῶν, πολ- 
λοὺς δ᾽ ἔτι τραύματα ἐπιδεδειιένους ἃ ὑπὸ τῶν ἡμκμιετέ- 
θων ἔλαβον, πάντας δ᾽ ἔτι μειμινη κέ γνοὺς τῆς μὲν τοῦδε 
τοῦ στρατεύματος τόλιιης, τῆς δὲ αὑτῶν φυγῆς τε χαὶ 

βϑϑξυμιφορᾶς. εὖ ὁ᾽ ἴσϑι, (ὦ Γωβοί «αι. ἵνα καὶ τοῦτ᾽ εἰδῆς, 
οἱ πολλ. οἱ ἄνθρωποι, ὅταν μιὲν ϑαῤῥῶσιν, ἀνυπόστατον 
τὸ φρύνημα παρέχονται, ὅταν δὲ ϑείσωσῶς ὅσω ἂν 
πλείους ὦσι, τοσούτῳ μείζω χαὶ ἐχπεπληγμένον μᾶλλον͵ 

βϑάτὸν φόβον χέχτηνται. ἐχ πολλῶν μὲν γὰρ χαὶ χαχῶν 
λόγων ηὐξημένος αὐτοῖς πάρεστιν, ἐκ πολλῶν δὲ καὶ 
πονηρῶν χρωμάτων, ἐκ πολλῶν ᾿δὲ- ἀαὶ δυςϑύμων τε 
καὶ ἐξεστηχότων προςώπων ἡϑροισται" ὥςϑ᾽ ὑπὸ τοῦ 
18) ἔϑους οὐ ῥάδιον αὐτόν ἐστιν οὔτε λόγοις κατασβέ- 
σαι οὔτε προςύγοντα πολεμίοις μένος ἐμβαλεῖν οὔτε 
ἀπαγαγόντα ἀναϑρέψαι τὸ φρόνημα, ἀλλ᾽ ὅσῳ ἂν μᾶλ- 
λον αἰτοῖς ϑαῤδεῖν παραχελεύη . τοσούτῳ ἐν 'δεινοτέροις 

31. ἐέναι Δ ἀφαλεστέραν ρεπνάθι. 33. οἱ πολλοὶ ἄνϑρωποι] 
πα εἰταδίπθν ταὶ {πυθαπι ἀϊοῖς. 34. χϑωμάτων ἄπο εἰϊὰπι ἀ6 
πεῖς δὲ ἰδυῖϊιβ ἃ σοιγθοΐουα ψουϊββίπηα: σεῖο χοημάτων, φαοά 
πἶ 81} Ρετῖΐηθῖ δὰ Βιῖπς Ἰσσοῦ ταδὶ Βοπυῖμθ5 αιιαΐθθ 56 Ρτδερθαπε 
σαδθυϊῖιτ. ἴρ88 φΤιαοαιῖιθ ΘΗ ΒΥ Βτιῖτι5. ΟΠ 5ΘαΖιθη τὶ οομἑιποἴτο 

ἴϑμχγ γχοβριΐΐ γρήματα «πᾶ αἰτιβιοάϊ χα αἴ χρωώμεατα 
Βαρτιαῖ. 
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ἡγοῖνται εἶναι. ἐχεῖνο μέντοι. γ»ὴ “4. ̓  ἔφη. σχεψώμεϑαϑὅ 
ἀχριβῶς ὅπως ἕχει. εἰ μὲν γὰρ τὸ ἀπὸ τοῦδε αἱ νῖχαι 
ἔσονται ἐν τοῖς πολεμικοῖς ἔργοις ὁπότεροι ἐὰν πλείονα 
ὄχλον ἀπαριϑμήσωσιν, ἀρϑθεῶς καὶ σὺ φοβῇ περὶ ἡμῶν 
χαὶ ἡμεῖς τῷ ὄντι ἐν δεινοῖς ἐσμεν" εἶ μέντοι ὥςπερ 
πρόσϑεν διδ, τοὺς εὖ μαχομένους ἔτι χαὶ νῦν αἱ μάχαι 
κρίνονται, ϑαῤῥῶν οὐδὲν ἄν σφαλεέης " πολὺ γὰρ σὺν 
τοῖς θεοῖς πλείονας εὑρήσεις παρ᾽ ἡμῖν τοὺς ϑέλοντας 
μάχεσϑαι ἡ ἢ παρ᾽ ἐχείνοις- ὡς δὲ ἔτι μᾶλλον ϑαῤῥῇς,)6 
χαὶ τόδε κατανόησον " οὗ μὲν γὰρ πολέμιοι πολὺ μὲν 
ἐλάττονές εἰσι γῦν ἢ πρὶν ἡττηϑῆναι ὑφ᾽ ἡμῶν, πολὺ δ᾽ 
ἐλάττονες ἢ ὅτε ὡκμασαν ἐμ υα ἡμεῖς δὲ καὶ μείζο- 
γὲς γῦν ἢ πρίν, ἐπεὲ γεγιχήκαμεν, καὶ ἰσχυ ότεροι ; ἐπεὶ 
εὐτυχήχαμεν" καὶ πλείονες δέ, ἐπεὶ ὑμεῖς ἡμῖν προςεγέ- 
γεσϑε" μὴ γὰρ ἔτι ἀτίμαζε μηδὲ τοὺς σούς, ἐπεὶ σὺν 
ἡμῖν εἶσι" σὲν γὰρ τοῖς νεκιῦσι, σάφ᾽ σϑι; ὦ Τωβρούία, 
θαῤῥοῦντες : καὶ οἱ ἀκόλουϑοι ἕπονται. μὴ λανϑανέτω ὁδέϑ7 
σε μηδὲ τοῦτο, ἔφη; ὅτι ἔξεστι μὲν τοῖς πολεμιίοες καὶ 
γῦν ἰδεῖν ἡμᾶς" γοργότεροι δέ, σάφ' ἴσϑε, οὐδαμῶς ἂν 
αὐτοῖς φαγνείημιεν. μένοντες ἢ ἰόντες ἐπὶ ἐκείνους. ὡς οἷν 
ἐμοῦ ταῦτα γιγνώσκοντος ἄγε ἡμᾶς εὐθὺ τὴν ἐπὶ Βα- 
βυλῶνος. 

85. διὰ τοὺς εὖ μαχομένους) δὶ διὰ τῶν μαχομένων αἰχῖϑ-- 
βοῖ, ος ἀϊοογοῖ ἔθει ΡῬτΌ δ] ἀἸἰβορθυύπ δ: δίς δυΐοπι ἴῃ ἔουι-- 

ΟΒιι5. αἱ ἀἰβοθυπαπειν Ῥτοοὰ βἰζιιχ 6556 ἀἴοῖε, Ιηξά ΥΠ|. 1. 2. 
αἰσθάνεσθαι μὲν γὰρ ἐδόχει χαὶ διὰ τοὺς γραφομένους γό-- 
μους βελτίους γιγνομένους ἀνθρώπους. Οὐιο ς᾽ οομῖνα αϊοῖζνς 
ς βας μὰ. νόμους ὑχεεέρξετι δεῖ τοιούτους δὲ ὧν τοῖς μὲν ἀγα-- 
ϑοῖς ἔντιιτος ὁ βίος παρασχευκσϑήσεται. 
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ΘΑΡ Έ ἘΠ, 

Αδϑϑογυία ἄδητο νϑβϑεδῖα ρυδϑάδθ πιηχίπιδ ρᾶγ5 ἰυϊθεΐίιν Θο- 
Ῥυγδε. ὕγτιι5 δὲ Βαβργυίομειιν δοοβῖε εἰ Αβϑγυίσμ ἢ μι σπ μη), 
κοαἱ ἐιιβῖνα Ρτονοσαῖ. (α]αΐδϑ, τοσαΐις 50 Αϑϑογυΐϊοστν εἰ1-- 
ἰἰοη6 ἀσθηβ, 5866 ΡΕΣ συ ἃ τϑ56 οαδινατιδ., δ (γτιπν ἱγαηβὶξ 
οἱ ὉΠι φδϑίοπαν ἐοῖο οοοιιραίνμ, οἱ ἀνα. (ἰχάδιοῖος οἱ 
ϑ'δρδβ οἴ υὐυτὸ 56. σομλπιηχίβϑα θαιιοβ δῖ ση Ποαΐτν., «μι τηαῖο- 
γὸϑ οορίᾶ5. πἴ εἰ ΗἩγτγοαηῆ, δά Ρεϊ. δεἰϊτοιιῖ, Οϑάοίαβ. δὲ 
ορρίάα 56 αρἔίεπεέ πα Ριοβοϊξοίιιν . οἱ ὑὐγτιιθ 81:95 Βογΐαίιπ 
τὶ εἰ δι χ τ πὶ ἔοναηε ἀοσρίσιθ Φιοιμοάο ἀφ Θ δα Ἰΐον ῃοοίτιν-- β 
πὰῖν ἰηκιϊταϊ στο. Οιἰπβιιβ ἄς σαιϑὶ (ὑγεῖι5. τἡ]Π πτπιτν εἰτιοο5. γ10-- 
γμ δε αν. ἀρ ΡΟ αν Ἔχροπέίζιν. Επιι5 οὐχὰ οἱ βοϊονυιία 1 ἐς ποτθ 
ἰηβιϊαἰο οσοηβξοίρηο. 

Ί Οὕτω μὲν δὴ πορευόμενοι τεταρταῖοι πρὺς τοῖς δρί- 
οις τῆς Εωβρύου χώφας ἐγένοντο. ὡς δὲ ἐν τῇ πολεμίᾳ 
ἦν, κατέστησε λαβὼν ἐν τάξει μιεϑ' ἑαττοῦ τούς τε πε- 
ζοὺς χαὶ τῶν ἱππέων ὁπόσους ἐδόχει χαλῶς αὐτῷ ἔχειν, 
τοὺς δ᾽ ἄλλους ἱππεῖς ἀφῆκε καταϑεῖν, , χαὶ ἐχέλεισε 
τοὺς μὲν ὃ ὅπλα ἔχοντας καταχαίνειν, τοὺς ὁ ̓  ἄλλους χαὶ 
πρόβατα ὅσα ἂν λάβωσι πρὸς αὐτὸν ἄγειν. ἐχέλευσε δὲ 
καὶ τοὺς Πέρσας συγκαταϑεῖν" χαὶ ἦχον πολλοὶ μὲν 
αὐτῶν κατακεκυλ “σμένοι ἀπὸ τῶν ἵππων, πολλοὶ δὲ χαὶ 

2 λείαν πλείστην ἄγοντες. ὡς δὲ παρῆν Ἢ λεία, σιγχαλέ- 
σας τούς τε τῶν ἸΠήδων ἄρχοντας καὶ τῶν Ὑρκανίων 
καὶ τοὺς ὁμοτίμους ἔλεξεν ὦδε. ᾿νδρες φίλοι, ἐξένισεν 
ἡμᾶς ἅπαντας πολλοῖς ἀγαϑοῖς Γωβρύας. εἰ οὖν, ἔφη; 

τοῖς “εοῖς ἐξελόντες τὰ γομιζόμενα καὶ τῇ στρατιᾷ τὰ 
ἱχανὰ τὴν ἄλλην τούτῳ δοίημεν λείαν, ἄρα ἄν, ἔζη, 
καλὸν 1 ποιήσαιμεν τῷ εὐθὺς ς φάγξι εροὶ εἶναι ὅτι καὶ τοὺς εἴ 

8 ποιοῦντας πειρώμεϑα νικᾶν εὖ ποιοῦντες. ὡς δὲ τοῦτ᾽ 
ἤκουσαν, πάντες μὲν ἐπήνουν, πάντες δ᾽ ἐνεχυμίαζον " 
εἷς δὲ χαὶ ἐλεξεν ὧδε, Ἡάνυ, ἔφη, ὦ Κῦρε, τοῦτο ποι-- 
ἤσωμεν. καὶ “γάρ μοι; ἔφη, δοχεῖ ὁ Γωβρύ ας πτωχούς τινας 
νομίζειν ἡμᾶς, ὅτι οὐ δαρειχῶν μεστοὶ ἥκομεν οὐδὲ ἐκ 
χρυσῶν 7 πίνομεν φιαλῶν" εἶ δὲ τοῦτο ποιήσομεν; γνοίη 
ἄν, ἔφην». ὅτι ἔστεν ἐλευϑερίους εἶναι χαὶ ἄνευ χρυσοῦ. 

ἀ᾽ "γε δή, ἔφη, τὰ τιῦν ϑειῶν. ἀποδόντες τοῖς μάγοις γχαὶ 
ὕσα τῇ στρατιᾷ ἱκανὰ ἐξελόντες τἄλλα χαλέσαντες τὸν 
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Γωβρ ὑαν δότε αὐτῷ, οὕτω δὴ λαβόντες ἐκεῖνοι ὕσα ἔδει 
τἄλλα ἔδοσαν τῷ Γ “ωβρύᾳ. 

Ἥκ τούτου δὴ ἄ, ει πρὸς Βαβυλῶ ὥναᾳ παραταξάμεν ος 5 
ὥςπερ ὅτε ἢ μάχη ἢ». ὡς δ᾽ οὐχ ἀντεξήεσαν οἱ σσύ- 
θιοι, ἐχέλευσεν ὁ Κῦρος τὸν Γωβρύαν προςελάσαντα εἰ- 
πεῖν ὅτι εἰ βούλεται ὃ ἢ βασιλεὺς ἐξιὼν ὑπὲρ τῆς χώρας 

μάχεσϑαι. κἂν αὐτὸς σὺν ἐχείνῳ μάχοιτο" εἰ δὲ μὴ ἀμυ- 
γεῖ τῇ χώρᾳ, ὅτι ἀνάγκη͵ τοῖς χρατοῦσι πείϑεσϑαι. ὃ θ 

μὲν δὴ Γωβρύας προςελάσας ἔνϑιι ἀσφαλὲς ἦν ταῦτα 
εἶπεν" ὃ δὲ αὐτῷ ἐξέπεμψεν ἀποχρινούμενον. τοιάδε. 
“]εσπότης ὃ σὸς λέγει, ὦ Γ΄ ωβοία, Οὐχ ὅτε ἀπέκχτεινά 
σου τὸν υἱὸν μεταμέλει μοι, ἀλλ᾿ ὅτι οὐ χαὶ σὲ προς- 
απέχτειν ά. μάχεσϑαι δὲ ἐὰν βούλ ησϑε, ἤχετε εἰς τρια-- 
χοστὴν ἡμέραν" νῦν δ᾽ οὕπω ἡμῖν σχολή " ἔτι γὰρ πα- 
ρασχευαςξ Ἰόμεϑα. ὃ δὲ Γωβρύας εἶπεν, “Ἱλλὰ μήποτέ σοι ἢ 
λήξειεν αὕτη ἢ μεταμέλεια " δῆ) λον γὰρ ὅτε ἀνιῶ σέ τι, 
ἐξ οὗ αὕτη σὲ Ἢ μεταμέλεια ἔχει. 

ὋὉ μὲν δὴ Γωβρύας ἐπήγγειλε τὰ τοῦ “Ἵσσυρίου " ὃ 8 
δὲ Κῦρος ἀκούσας ταῦτα ἀπήγαγε τὸ στράτει μα καὶ 
καλέσας, τὸν Γωβρύαν Εἰπέ μοι; ἔφη, οὐχ ἔλεγες μέν- 
τοι σὺ ὅτι τὸν ἐχτμηϑέντα ὑπὸ τοῦ ᾿σσυοίου οἴει ἂν 
σὺν ἡμῖν γενέ ἔσϑαι; Εὖ μὲν οὖν, ἔφη, δοχῶ εἰδέναι" 
πολλὰ γὰρ δὴ ἔγωγε κἀκεῖνος ἐπαῤῥησιασάμεϑα πρὸς 
ἀλλήλους. Ὁπότε τοίνυν σοὶ δοκεῖ καλῶς ἔχειν ; πρὸς 9 
αὖ τὸν πρόςιϑι" καὶ πρῶτον μὲν οὕτω ποΐει ὕπως ἂν 
αὐτοὶ ὕ,τε ἂν λέγῃ εἰδῇ τε" ἐπειδὰν δὲ συγγένῃ αὐτῷ, 
ἐὰν γνῷς αὐτὸν φίλον ἡμῶν βουλό μενον εἶναι, τοῦτο δεῖ 
μηχανᾶσϑαι ὅπως λόϑη φίλος ὧν ἡμῖν" οὔτε γὰρ ἂν 
τί ους τις ποιή σειεν ἄλλως πως πλείω ἀγαϑὰ ἐν πολέμῳ 
7: πολέμιος ὑδεν εἶναι οὔτ᾽ ἂν ἐχϑροοὺς ΒΓ, είω τις βλάψειεν 
ἄλλως πως ἢ φίλος δοχῶν εἶναι. Καὶ μή γῳ ἔφη ὃ [ὼὠ-10 

“βούας, οἶδ᾽ ὅτι χὰν πρίαιτο Γαδάτας τὸ μέγα τι “ποιῆ- 
σαι χαχὺν τὸν νῦν βασιλέα ᾿Ἰσσυρίων" ἀλλ᾽ ὅ,τι ἂν δύ- 
γαιτο, τοῦτο δεῖ χαὶ ἡμᾶς σχοπεῖν. “1ἤε δή μοι; ἔφηιιϊ 
ὃ Κῦρος, εἷς τὺ φρούριον τὸ πρὸ τῆς χώρας, ὃ φατε 
“ὙΥρχανίοις τε καὶ Σάχαις ἐπιτετειχίσϑαι τῆδε τῇ χώρᾳ 
πρόβολον εἶναι τοῦ πολέμου, ἀρ ἄν, ἔφη, οἷ, ὑπὸ τοῦ 

Γι - 

5. αὐτὸς σὺν ἐχείνῳ] ἘΝ ἃ 85. ΟἿ1}}} ἈΞ5γ γἷο αὐ σοοῖτι5. 8, ἔ; ΩΡ Ἔ] 

Ιωνο ἐγώ τε. 9. αὐτοὶ) 5011. 11. ἐπετετειχίσϑαι) ἃ ΑϑϑῪ εἰϊδ. 
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φρουράρχου παρεθῆναι τὸν εὐνοῦχον ἐλ ϑόντα σὺν δυνά- 
μξε; “αφῶς γε, ἔφη ὁ Τωβρίας, εἴτιερ ἀνύποπτος. ὧν 

12 ὥςπερ νῦν ἐστεν ἀφίχοιτο πρὸς αὐτόν. Θὐχοῦν, ἔφη; 
ἀνύποπτος ἂν εἴη. εἰ πιροςβάλοιμι μὲν ἐγὼ πρὸς τὰ 
χωρία αὐτοῦ εἷς λαβεῖν βουλόμενος, ἀπομάχοιτο, δὲ ἐχεῖ- 
γος ἀνὰ κράτος, καὶ λάβοιμι μὲν αὐτοῦ τι ἐγώ, ἀντι- 
λάβοι δὲ κἀκεῖνος ἡμῶν ἢ ἄλλους τινὰς ἢ καὶ ἀγγέ- 
λους πεμπομένους ὑπ ἐμοῦ πρὸς τούτους οἷς ς φάτε πο- 
λεμέους τῷ “Πσσυρίῳ εἶγαε; καὶ οἱ μὲν ληφϑέντες λέ- 

γοιεν ὅτι ἐπὶ στράτευμα, ἀπέρχονται, χαὶ χλίμαχας ὡς εἰς 
τὸ φρούριον ἄξοντες, ὃ δὲ εὐνοῦχος ἀχοΐσας προςποιή- 

ὅσαιτο πρθαγγεῖλαι βουλόμενος ταῦτα παρεῖναι. χαὶ ὃ 
Γωβρύας εἶπεν, Οὕτω μὲν γιγνομένων σαφῶς οἶδα ὅτι 
παρείη ἂν αὐτόν, καὶ δέοιτό γ᾽ ἂν αὐτοῦ μένε ιν ἕως 
ἀπέλϑοις. Οὐκοῦν, ἔφη, ὃ Κῦρος, εἰ γὲ ἅγιαξ εἰςέλ- 
ϑοι, δύναιτ᾽ ἂν ἡμῖν ὑποχείριον ποιῆσαι τὸ χωρίον ; 

14 ΕἸκὸς γοῦν, ἔφη ὃ "Γ Ὡβρύας, τὰ μὲν ἕνδον ἐχείνου συμ- 
παρασχευάζοντος; τὰ δ᾽ ἔξωϑεν σοῦ ἰσχυρότερα προς- 
ἄγοντος. Ἴ18ι οὖν, ἔφη ; χαὶ πειρῶ ταῦτα διδάξας καὶ 
διαπραξάμενος παρεῖναι" πιστὰ δὲ αὐτῷ οὐχ ἂν μείζω 
οὔτε εἴποις οὔτε δείξαις ὧν αὐτὸς σὺ τυγχάνεις παρ᾽ 
ἡμῶν εἰλη "φώς. 

18 Ἔχ τούτου ὥχετο μιὲν ὃ Γωβρίας" ἄσμενος δὲ ἰδὼν ὁ 
αὐτὸν ὃ εὐνοῦχος συνωμολόγει τε πάντα καὶ συνέϑετο 
ἃ ἔδει. ἐπεὶ δὲ ἀπήγγειλεν ᾿ Γωβρύας ὃ ὅτι πάντα δοχοίη 

ν ἐνχυρῶς τῷ εὐνούχῳ ἔχειν τὰ ἐπισταλέντα, ἐκ τούτου 
τῇ ὑστεραίᾳ προςέβαλε ειὲν ὃ Κῦρος, ἀπεμάχετο, δὲ ὃ 

16 Γαδάτας. ἣν δὲ χαὶ ὃ ἔλαβε χωρίον ὃ Κῦρος ὁποῖον 
ἔφη ὃ Γαδάτας. τῶν δὲ ἀγγέλων οὺς ἔπεμψεν ὃ Κῦρος 
προειπὼν ἢ πορεύσοιντο, τοὺς μὲν εἴασεν ὃ Γαδάτας 
διαφεύγειν, ὃ ὅπως ἄγοιεν τὰ στρατεύματα χαὶ τὰς χλίμα- 
χας χομίζοιεν" οὺς δ᾽ ἔλαβε, βασανίζων ἐναντίον πολ- 
λῶν, ὡς ἤκουσεν ἐφ ἃ ὃ ἔφασαν πορεύεσθαι; εὐϑέως συ- 

17σχευασάμενος ὡς ἐξαγγελῶν τῆς γυκτὸς ἐπορεύετο. τέλος 
δὲ πιστευϑ εὶς (ὡς βοηϑὸς εἰςέρχεται εἰς τὸ φρούριον" χαὶ 
τέως μὲν .συμπαρεσκεῦα ζεν ὃ,τε δύναιτο τῷ φρουράρχῳ " 
ἐπεὶ δὲ ὃ Κῦρος ἦλϑε, ἐῤῥν χῆςς ἀευξ νὰ ει τὸ χωρίον συνερ- 

ν᾿ ράτε. οὗ. 3...25. 15. ἐπὶ στοάτευμια --- ἀξογτες} 
οοξ ᾿- 1. 
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γοὺς ποιησάμενος καὶ τοὺς παρὰ τοῦ Κύρου , αἰχμαλώ- 
τους. ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο, εὐϑὺς Γαδάτας ὁ 0 εὐνοῦχος 18 
τὰ ἔνδον καταστήσας ἐξῆλϑε 1 πρὸς τὸν Κῦρον, καὶ τῷ 
γόμῳ προςχυνήσας εί7εξ Χαῖρε, Κῦρε. ““λλὰ ποιῦ19 
ταῦτα, ἔφη" σὺ γάρ με σὲν τοῖς ϑεοῖς οὐ κελεύεις, μόνον 
ἀλλὰ καὶ ἀναγχάζεις χαέρειν, εῦ γὰρ ἐσϑι, ἔφη, ὅτε ἐγὼ 
μέγα ποιοῦμαι φίλιον τοῦτο τὸ χωρίον τοῖς ἐνθάδε συμ- 
μιάχοις καταλείπων " σοῦ δ᾽, ἔφη; ὦ Γαδάτα, ὃ "2σσύ- 
θέος παῖδας μέν, ὡς ἔοιχε, τὸ ποιεῖσϑαε ἀφείλετο, οὺ 
μέντοι τό γε φίλους δύνασϑαι χτᾶσϑαι ἀπεστέρησεν " 
ἀλλ εὖ ἴσϑι ὅτι ἡμᾶς τῷ ἔργῳ τούτῳ φίλους πεποίησαι 
οἵ σοι, ἐὰν δυνώμεθα, πειρασόμεϑα μὴ ἢ χείρονες βοηϑοὶ 
παραστῆναι ἢ εἰ παῖδας 1 ἢ ἐχγ όνους ἐ ἐχέχτησο. ὃ μὲν ταῦτ 20 
ἔλεγεν. ἐν δὲ τούτῳ ὃ «Ὑρκάνιος ὁ ἄρτι ἠσθημένος τὸ γεγε- 
γημένον προςϑεῖ τῷ Κύρῳ καὶ λαβὼν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ 
εἶπεν, Ὦ μέγα ἀγαϑὸν. σὺ τοῖς φίλοις Κῦρε, ὡς πολλήν 
με τοῖς ϑεοῖς ποιεῖς χάριν ὀφείλειν ὅτι σοί με συνήγα- 
γον. Ἴ9ι νῦν, ἔφη ὃ Κῦρος. καὶ λαβὼν τὸ χωρίον οὐ-2ι 
περ ἕγεχά με ἀσπάζῃ διατίϑει αὐτὸ οὕτως ὡς ἂν τῷ 
ὑμετέρῳ φύλᾳ ὦ πλ είστου ἄξιον ἢ χαὶ τοῖς ἄλλοις συμι- 
μάχοις, μάλιστα δ᾽, ἔφη, ΤΡ τούτῳ, ὃς ἡμῖν αὐτὸ 
λαβὼν παραδίδωσι. 

Τί οὖν, ἔφη ὃ “Ὑρχάνιος; ἐπειδὰν Καδούσιοι ἔλϑωσι22 
καὶ Σάχαι καὶ οἱ ἐμοὶ πολῖται, καλέσωμεν καὶ τοῦτον, 
ἵνα κοινῇ συμβουλευσώμεϑα πάντες ὅσοις πϑοςήχει πῶς 
ἂν συμφορώτατα χρῴμεθϑα τῷ φρουρίῳ; ταῦτα μὲν οἵ -23 
τω συνήνεσεν ὃ Κῦρος" ἐπεὶ δὲ συγῆλϑον οἷς ἔμελε περὺ 
τοῦ φρουρίου, ἐβουλεύσαντο κοινῇ φυλάττειν οἷἱςπερ. 
ἀγαϑὸν ἦν φίλιον ὃν, ὅπως αὐτοῖς μὲν πρόβολος εἰ 
πιολέμου, τοῖς δ᾽ ““σσυρίοις ἐπιτετειχισμένον εἴη. τού-)4 
τῶν γενομένων πολὺ δὴ πιροϑὶ μότερον καὶ πλείους 
καὶ Καδούσιοι συνεστρατεύοντο καὶ “Σάκαι καὶ “Ὑρχά-- 
γιοι" χαὶ συνελέγη ἐντεῦϑεν στράτευμα Καδουσίων μὲν 
πελτασταὶ εἰς διςμιιρίους καὶ ἱππεῖς εἰς τετρακιςχιλίους, 
Σαχῶν δὲ τοξόται εἰς μυρίους χαὶ ἱπποτοξόται εἰς δις-- 

7. αἰχμαλώτους] ἴῃ προςβολῇ. 8. 15. οδρἴοϑν 19. φέλον 
φίλων οἴαπν ὑπῖι5 (6 υποϑῖβ᾽ ἀπ θ᾽ (έλιον χϑοῖθ ϑοϊνοί ἄρσις, 
πὶ εϑδὶ 5. 23... ταδὶ ἴον πόπημ} δ φίλον. 21. τὸ χωρίον οὗ; σπὲρ 
ἕνεχά με ἀσπάζη) Οοιῇ, 9. 11. 
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χιλίους" χαὶ Ὕ, θχάνιοι δὲ πεῖοίς τε ὑπόσους ἐδύναντο 
προςεξέπερμιψαν καὶ ἱππεῖς ἐξεπλή, οωσαν εἰς διςχιλίους " 
τὸ γὰρ : πρόσϑεν καταλελειμμένοι ᾿ἦσαν πλεθας: οἴχοι αὐὖ- 
τοῖς ἱππεῖς, ὅτι χαὶ οἵ Καδούσιοι χαὶ οἱ Σάχαι τοῖς 

25:4 σστρίοις πολέμιοι ἦσαν. ὅσον δὲ χρόνον ἐχαϑέζετο ὃ 
᾿Κὔρος ἀμᾳὶ τὴν περὶ τὸ φοούοιον οἰκονομίαν, τῶν “1σ- 

Ἀ Ἁ 

συρίων τῶν κατὰ ταῦτα τὰ χωρία πολλοὶ μὲν ἀπῆγον 
ἵππους, πολλοὶ δὲ ἀπέφερον ὅπλα, φοβούμενοε ἤδη 

“ 

πάντας τοὺς προςχώρους. 
28 Ἔχ δὲ τούτου προςέοχεται τιῦ Χύ ρῳ ὃ Γαδάτας καὶ 

λέγει ὅτε ἥχϑυσεν αὐτῷ ὑγγελοι ὡς ὃ ̓ ἦσσί οιος ἐπεὶ πύ- 
ϑόοιτο τὰ περὶ τοῦ φρου οίου, χαλεπῶς τε ἐνέγκοι καὶ 
συσχενάὶ ζοιτο ὡς ἐμβαλῶν εἰς τὴν αὐτοῦ χιύραν. ἐὰν 
οὖν ἀφ) ῆς με, ὦ Κῦρε. τὰ τείχη ἂν πειραϑείη ν διασῶ- 

2σαι, τῶν δ᾽ ἄλλων μείων λόγος. καὶ ὃ Κέἔρος εἶπεν, 
Ἐὰν οὖν ἴὴς νῦν, πότε ἔσῃ οἴκοι : χαὶ ὃ Γαδάτας εἶπεν, 
Εἰς τρίτην δειπνῆσο ἐν τῇ ἡμετέρα. Ἦ καὶ τὸν “οσύ- 
Θιον ἔφη), οἴξι ἐχεῖ ἤδη καταλη ψέσϑαι; Εὐ ἐἐὲν οὖν, 
ἔφη, οἶδα" σπεύσει γὰρ ἕως ἔτι πρόσω δοκεῖς ἀπεῖναι. 

28 Ἐγὼ δ᾽ " ἕφη ὃ Κῦρος. ποσταῖος ἄν τῷ στρατεύματι 
ἐχεῖοε ἐκρεκοίμην ; πρὸς τοῖτο δὴ ὃ Γαδάτας λέγει" 
Πολὺ ἤδη, ὠὦ δέσποτα, ἔχεις τὸ «σεράτευμαι χαὶ οὐχ 
ἂν δύναιο μεῖον ἢ ἐν ὩΣ ἢ ἑπτὰ ἡμέραις ἐλϑεῖν πρὸς 
τὴν ἐιιὴν οἴχησεν. Σὺ μιὲν τοίνυν, ἔφη. ὁ Κὲ ρος, ἄπιϑι 

Ξυὺς τάχιστα " ἐγὼ δὲ εὡς ἂν δυνατὸν ἢ πορεύσομαι. ὃ 
ἐν δὴ Γαδάτας ὠχετο" ὃ δὲ Μέρος σενεκιλ ἐσὲ τιάντας 

ἀπε ἄρχοντες τῶν συμμάχεν" χαὶ ἔδη πολλοί τε ἐδό- 
χοὺν χαὶ χαλοὶ χἀγαϑοὶ παρεῖναι" ἐν οἷς δὴ λέγει ὃ 
Κῦρος ταῦτα. 

80 ᾿Ανδρες σύμμαχοι, Γαδάτες διέποεξεν ἃ δοχεῖ πᾷ- 
ΘῈΣ ἡμῖν πολλοῦ ἄξια εἶναι, καὶ ταῦτιι ποὶν χαὶ ὑτιοῦν 

ἐφ᾽ ἡμῶν ἐγαϑὸν παϑὲϊ". νῦν δὲ ὃ ᾿Ἰσσίοιος εἰς τὴν 
χώραν αὐτοῦ ἐμβαλεῖν ἀγγέλλεται, ὄῆλον ὅτε ἅμα μὲν 
τιιωρεῖσθαι αὐτὸν βουλόμενος, ὅτι δοχεῖ ὑπ αὐτοῦ 
ειέγα βερλάφϑαι" ἅμα δὲ ἰσως κἀχεῖνο ἐννοεῖται ὡς εἰ 
οἱ μὲν πρὸς ἡμᾶς πο υμερο μηδὲν ὑπ ἐχείνου κακὸν 

25. προςχώρους} Πδες Ξρϑοϊαπὶ (αδιιβίουτιτη εἰ ϑδοδγιεθὶ ἃ[ἢ-- 
οσισπαῖθ ἃ Ασϑυνβ οἰ εοιϊομριη. 
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πείσονται, οἱ δὲ σὺν ἐκείνῳ ὄντες ὑφ᾽ ἡμῶν ἀπολ οὔνται, 
ὅτι τάχα οὐδένα εἰχὸς σὺν αὐτῷ βουλήσεσθαι εἶναι. 
γῦν οὖν, ὦ ἄνδρες, καλόν τε ἄν μοι δοχοῦμεν ποιΐξσαι.51 
εἰ προϑύμως Τ᾿ αδάτα βοηϑι͵ σαιμεν ἀνδοὶ εἰεργέτη " χαὶ 
ἅμα δίκαια ποιοῖμεν ἄν. χάριν ἀποδιδόντες ᾿ἀλλὸ μὴν 
χαὶ ξύμφορά 7: ἄν, ὡς ἐγὼ δοκῶ, πράξωμεν. ἡμῖν αὐ- 
τοῖς. εἰ γὰρ πᾶσι φαινοίμεθα τοὺς μιὲν καχιῦς ποιοῦν- 5 
τάς νἱιχᾶν πειριύμεν οι χαχιῦς ,»ποιοῦντες, τοὺς δ᾽ εὐερ- 
γετοῦντας ἀγαϑοῖς ἕπευβαλλ ὄμεγοι, εἰχὸς ἐκ τῶν τοιού- 
των φίλους μὲν πολλοὺς ἡμῖν βούλεσϑαι γίγνεσϑαι, 
ἐχϑρὸν δὲ μηδένα ἐπιϑυ μεῖν εἶναι" εἶ δὲ ἀμελῆσαι δό-38 
ἔαμιεν Γαδάτου, πρὸς τῶν ϑεῶν ποίοις λόγοις ἂν ἄλ- 
λον πείϑοιμεν χαρίζεσϑαί τι ἡμῖν: πιῦς δ᾽ δὰ τολμιῦ- 

μεν. ἡμᾶς αὐτοὺς ἐπαινεῖν; πῶς δ᾽ ἂν ἀντιβλέψαι τις 
ἡμῶν δύναιτο Γαδάτᾳ, εἰ ἡττῴμεθϑα αὐτοῦ εὖ ποιοῦγ- 
τος τοσοῦτοι ὑγτὲς ἑγὸς ἀνδρὸς. καὶ τούτου οὕτω διαω- 
κειμένου; ὃ μὲν οὕτως εἶπεν" οἱ δὲ πάντες ἰσχυρῶς ξ 
συνεπήνουν ταῦτα ποιεῖν. 6ῸὃΘῸ Ἵ 

γετε τοίνυν, ἔφη, ἐπεὶ χαὶ ὑμῖν συνδοχεῖ ταῦτα, 
ἐπὶ μὲν τοῖς ὑπεοζυ "γίοις χαὶ ὀχήμασι καταλίπωμεν ἕχα- 
στοι τοὺς μετ᾽ αὐ τῶν ἐπιτη δειοτάτους πορεύεσϑαι. Γω-35 
βούας δ᾽ ἡμιῖν ἀρχέτω. αὐτῶν καὶ ἡγείσϑω αὐτοῖς " χκαὲ 
γὰρ ὁδῶν ἔμπειρος καὶ τὔλλα ἱκανός " “ἡμεῖς δ᾽, ἐ ἕξη, 
καὶ ἵπποις τοῖς δενατωτατωις καὶ ἀνδοάσι πορευ(μεϑα 
τὰ ἐπιτήδεια τριῶν ἡμερῶν λαβόντες" ὅσῳ δ᾽ ἄν χουςύτε- 
θοὸν συ σχευασιῤμιεϑα: καὶ εὐτελέστερον, τοσούτω ἥδιον 
τὰς ἐπιούίσας ἡμέρας ἀριστήσομιέν τε χαὶ δειπνήσομεν 
καὶ καϑευδίο ΄σομεν, νῈν ὁ", ἔψ η, πορευώμεϑα ὦδε" πρῶτον3 
μὲν ἄγε σύ, “Χρυσάντα, τοὺς ϑωρακοφόρους, ἐπεὶ ὁμαλή 
τε καὶ πλατεῖα ἤ, ὑδός ἐστι, τοὺς ταξιάρχους ἔχων ἐν 
μετώπῳ πάντας " Ἶ δὲ τάξις ἑκάστη ἐφ᾽ ἑνὸς ἴτω" ἀϑούοε 
γὰρ ῦντες καὶ “τάχιστα καὶ ἀσφαλέστατα πορευοίμεϑ᾽ 
ἄν. τούτου δ᾽ ἕνεχα, ἔψη : χελεύω τοὺς ϑωραχοφόρου ς37 
ἡγεῖσθαι ὅτι τοῦτο βαρύτατόν ἐστι τοῦ στοαστεύματος. 
τοῦ δὲ βαρυτάτου ἡγουμένου, ἀνάγχη ῥαδίως ἕπεσθαι 

31. ὡς ἐγὼ δοχῶ)] ΔΙεΙϊοΥνιι βουϊρισναθ ὡς ἐμοὶ δοχεῖ νεῖ 
δοχῶ ὩΪΒ} εὐἰδιιοῖ «αἰ πίριη ΡτῸ ἈΞ Ἀῖσα ϑιυρροβίϊιηι τρις Υ. 
4, 37. Νὸς νἱάδητιυν ξεοὶ δοχῶ διιαΐοχος εἰἰχίθος εὶς αἱ νεὺ- 
Βυιπὶ δα ϊἰυιτνοῖινν δα αἰΐαννν τὸίδναταν. 
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πάντα τὰ ϑᾶττον ἰόντα" ὅταν δὲ τὸ τάχιστον ἡγῆται 
ἐν γυχτί, οὐδέν ἐστι ϑαυμαστὸν χαὶ διασπᾶσϑαι τὰ 

ϑϑστρατεύμυτα" τὸ γὰρ προταχϑὲν ἀποδιδράσχει. ἐπὶ δὲ 
τούτοις, ἔφη : “Τρτάβαζος τοὺς Περσῶν πελταστὰς χαὶ 
τοξότας ἀγέτω " ἐπὶ δὲ τούτοις ᾿ἀνδαμύας ὃ Ἰῆδος τὸ 
Ἰδὼν πεϊζιχόν" ἐπὶ “δὲ τούτοις μιβας τὸ ““ρμενίων 
πιεξζιχόν " ἐπὶ δὲ τούτοις “Ἰρτούχας ᾿Υρχανίους " ἐπὶ δὲ 
τούτοις Θυριϑοάδας τὸ Φαχῶν πεξικόν" ἐπὶ δὲ τούτοις 

39.]αμιάτας Καδουσίους. ἀ) ὠντων δὲ χαὶ οὗτοι πάντες ἐν 
μετιύπῳω μὲν τοὺς ταξ Ξιάρχους ἔχον τὲς, δεξιοὺς δὲ τοὺς 
σιελταστάς, ἀριστεροὺς δὲ τοὺς τοξήτας τοῦ ἑαυτῶν 
πλαισίου" οὕτω γὰρ πορευλόμενοι χαὶ εὐχρη στότεροι γέ- 

4θγνονται. ἐπὶ δὲ τούτοις οἱ σχευο(όθοι, ἔφη, πάντων 
ἐπέσϑων" οἱ δ᾽ ἄρχοντες αὐτιῦν ἐπιμελείσϑων ὅπως συν- 
εσχεσασμένοι τε (ιὖὧσι πάντα πρὶν χαϑεύδειν καὶ πϑωὲ 
σὸν τοῖς σχεΐίεσι παριῦσιν εἰς τὴν τεταγμένην χώραν χαὶ 

41 ὅπως χοσμέως ἕπωγεαι. ἐπὶ δὲ τοῖς σχενοςύροις, ἕξη, 
τοὺς ΠΙΕρσας ἱππέας Π]αδάτας ὃ Πέρσης ἀγέτω; ; ἔχων 
καὶ οὗτος τοὺς ἑκατοντάρχους τῶν ἱππέων ἐν μετώπῳ" 
ὃ ὁ᾽ ἑκατόνταρχος τὴ ν τάξιν ἀγέτω. εἰς ἕνα ὡς -πὲρ οἱ 

ἀξπέζαρχοι. ἐπὶ δὲ τοί τοις Ῥαμβ ἄχας ὁ ῆ δὸς ὡςαύ-- 
τως τοὺς ἑαυτοῦ ἱππέας" ἐπὶ δὲ τούτοις σύ, (ὦ. 1:- 
γράνη, τὸ σεαυτοῦ ἱππιχόν" χαὶ θὶ ἄλλοι δὲ ἵππαρχοι 
μεϑ᾽ ὧν ἕχαστοι ἀξίκοντο “ρὺς ἡμᾶς" ἐπὶ δὲ τούτοις 
Σάχαι ὄγεεξε" ἔσχατοι δ᾽. (ὦ πξ ἦλθον, Καδούσιοε "ΑἹ ἢ ἡ , ͵ 
ἀγόντων τὸ στράτευμα " “1); χεύνα, σὸ δὲ ὃ ἄγων αὐτοὺς 
ἐπιμελοῦ τὸ νῦν εἶναι πάντιον τῶν ὄπισθεν καὶ μηδένα 

ἀϑξα ὕστερον τον σῶν ἱπιπέων γίγνεσϑαι. ἐπιμελεῖσϑε δὲ 
τοῦ σιωπῇ πορεύεσϑαι Θὲ τὲ ἄρχοντες χαὶ πάντες δὲ οἱ 
σωφρονοῦντες " διὰ γὰρ τῶν ὥτων ἐν τῇ γυχεὶ ἀνάγκη 
μᾶλλον ἢ ἢ διὰ τῶν ὀφϑαλμῶν ἕχαστα καὶ αἰσϑάνεσϑαι 
χαὶ πράττεσϑιι" χαὶ τὸ ταράχϑῆναι δὲ ἐν τῇ νυχεὸὲ 
πολὺ μεῖζόν. ἔστι πρᾶγμα ἢ ἐν τῇ ἡμέρᾳ καὶ δὺυ ςκαταστα- 
τώτερον" οὗ ἕνεχα ἢ τε σιωπὴ ἀσκητέα καὶ ἢ τάξις διατὶ 

4 φυλακτέα. τὰς δὲ γυχτερινὰς φυλαχάς, ὅταν μέλλητε 
γυχτὸς ἀναστήσεσϑαι, χϑὴ ὡς ̓ βραχυτάτας καὶ πλείστας 
ποιεῖσϑαε; ὡς μηδένα ἢ ἐν τῇ φυλαχῇ ἀγρυπνία πολλὴ 
οὖσα λυμαίνηται ἐν τῇ πορείᾳ" ἡνίκα δ᾽ ἂν ὥρα ἤ πορεύε- 

άσοϑαι. στμιανεῖ τῷ χέοστι. ὑμεῖς δ᾽ ἔχοντες ἃ δεῖ ἕκαστοι 

αἰωναὴμ, 
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πάρεστε εἰς τὴν. ἐπὶ Βαβυλῶνος ὁδόν" ὃ δ᾽ δροιιώμενος 
ἀεὶ τῷ κατ᾽ οὐοὰν πιθὲ ἐγγυάτω ἕπεσϑαι. 

Ἔχ τούτου δὴ ᾧχοντο ἐπὶ τὰς σχηνὰς χαὶ ἅμαῖδ 
ἀπιόντες διελέγοντο πρὸς ἀλλήλους ὡς μνημιογιχιῆς ὃ 
Κῦρος ὑπόσοις συνέταττε πᾶσιν ὀνομά! ζων ἐνετέλλετο. ὁ41 
δὲ 'Κῖρος ἐπιμελείᾳ τοῦτο ἐποΐει " τιάνυ γὰρ αὐτῷ ἐδό- 
χει ϑαυμαστὸν εἶναι εἶ οἱ κιὲν βάναυσοι ἰσασι τῆς 8 ἑαυ- 
τοῦ τέχνης ἕχαστος τῶν ἐρ;αλείων τὰ ὀνόματα, καὶ ὃ 
ἰατρὺς δὲ οἶδε χαὶ τῶν ὁ) γάνων χαὶ τιῦν φαρμάκων 
οἷς χοῦ ται πάντιυν τὰ ὀνόματα, ὃ δὲ στρατηγὸς οἵτως 
ἠλίϑιος ἔσοιτο ὥςτε οὐχ εἴσεται τιν ὑᾳ᾿ ἑαυτῶ ἡγεμό- 
γὼν τὰ ὀνόματα, οἷς ἀνάγχη ἐστὶν αὐτῷ ὀργάνοις χρῆ- 
σϑαι καὶ ὅταν καταλαβεῖν τι βούληται χαὶ ὅταν φυλά- 
ξαι καὶ ὅταν ϑαῤῥῦναι καὶ ὅταν φοβῆσαι" χαὶ τιμῆσαι 
δὲ ὁπότε τινὰ βούλοιτο, πρέπον αὐ τῷ ἐδόχει εἶναι ὀνο-- 
μαστὶ προςαγορεύειν. ἐδόχουν ὁ’ αὐτῷ οἱ γιγνώσχεσϑαι48 
δοχοῦντες ὑπὸ τοῦ ἄοχαντος χαὶ τοῦ χαλόν τι ποιοῦντες 
ὁρᾶσϑαι μᾶλλον ὑρέγεσϑαι καὶ τοῦ αἰσχούν τι ποιεῖν 
μᾶλλον προϑυμεῖσθαι «ἀπέχεσθαι. ἡλίϑιον δὲ χαὶ τοῦτ τ᾿ 4" 
ἐδόκει εἶναι ατ' τῷ τὸ ὑπότε βού λοιτό τι τιοαχϑῆ γα, οἵτω 
προςτάττειν ὥςπερ ἐν οἔχο) ἔνιοι δεσπόται προςτάττου- 
σιν, Ἴτω τις ἐφ᾽ ὕδωρ, Ἐύλα τις -σχισάτω" οὕτιυ γὰρϑ0 
προςταττομένιον εἰς ἀλλήλους τε ὁρᾶν πάντες ἐδόκουν 
αὐτί καὶ οὐδεὶς περαίνειν τὸ προςταιχϑὲν καὶ πάντες ἐν 
αἰτίᾳ εἶγαι χαὶ οὐδεὶς οὔτε αἰσχύνεσθαι οἴτε φοβεῖσϑαι 
ὁμοίως διὰ τὸ σὲν πολλοῖς αἰτίαν ἔχειν" διὰ ταῦτα δὴ 
αὐτὸς πάντας ὠνόμαζεν ὅτῳ τι προςτάττοι. 

Καὶ Κῦρος μὲν δὴ περὶ τού των οἵ τις ἐγὴ γωσχεν.51 
οἱ δὲ στρατιῦται τότε μὲν δειπνή σαντες καὶ φυλαχὰς 
χαταστησάμεν οι χαὶ συσχευασάμενοι πάντα ἃ ἔδει ἐχοι- 
μήϑησαν. ἡνίχα δ᾽ ἣν ἐν μέσῳ νυχτῶν ἐσήμηνε τῷ χέ- 52 
θατι. “Κῦρος δ᾽ εἰπὼν τῷ Χρυσάντᾳ ὅτι ἐπὶ τῇ ὁδῷ 
ὑπομένοι [6] ἐν τιῖ πρόσϑεν τοῦ στρατεύματος ἐξήει 
λαβὼν τοὶς ἀμφ᾽ αὑτὸν ὑπηρέτας" ϑραχεῖ δὲ χϑύνῳ 
ὕστερον “Χρυσάντας παρῆν ἄγων τοὺς ϑωρακοφόρους. 
τούτῳ μὲν οὖν ὃ Κῦρος δοὺς τοὺς ἡγεμόνας τῆς ὑδοῦ58 

50. ὁιιοίως] γοΥυρη τ υϊθην «οἷ ποὴ σηδηανν δὶ δὶς τἰ σγ- 

γιις ἔλοίοθαι ἀσογαίτιν, 5.2, δὴ τεοῖθ οι ον αἰ δῖ ἀπὰς 
ΒΘ ΘΟ. 1}. 
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πορεύεσϑαι ἐχέλευεν ἡσύχως ἕως ἄγγελος ἔλϑοι" οὐ γάρ 
πω ἐν ὁδῷ τιάντες ἦσαν" αὐτὸς δὲ ἑστηκὼς ἐν. τῇ ὁδῷ 
τὸν μὲν προςιόντα προὐπέμπετο ἐν τάξ ξει; ἐπὶ δὲ τὸν ὕστε- 

5ήέρίζοντα ἔπεμπε καλῶν. ἐπεὶ δὲ πάντες ἐν ὁδῷ ἢ ἤσαν, πρὸς 
μὲν χρυ σάνταν ἱππέας ἔπεμψεν ἐροῦντας ὅτι ἐν ὁδῷ ἤδη 

᾽ 
δϑπάντες" ἄγε οὖν ἤδη θᾶττον. αὐτὸς δὲ παρελαύνων τὸν 

Ἵππον εἰς τὸ πρόσϑεν ἦσυχος κατεϑεᾶτο τὰς τάξεις " 
’ ᾿ 

καὶ οὃς μὲν ἴδοι εἰ τάκτως καὶ σιωπῇ ἰόντας, προςελαύ- ᾿ 
γων αὐτοῖς τίνες τὲ εἶεν ἤρετο καὶ ἐπεὶ πύϑοιτο ἐπήνει" 
εἰ δέ τινας ϑορυβου μένους αἴσϑοιτο, τὸ αἴτιον τούτου 
σχοπῶν κατασβεννύναι τὴν ταραχὴ γ ἐπειρᾶτο. ᾽ 

5665. Ἕν μόνον παραλέλειπται τῆς ἕν νυκτὶ ἐπεμειθῃᾳ 
αὐτοῦ, ὅτι πρὸ παντὸς τοῦ στρατεύματος πεζοὺ ὺς εὐζώ- 
γνοὺς οὐ πολλοὺς προὔπειιπεν » ἐφορωμένους ὑπὸ Χρυ- 
σαντα καὶ ἐφορῶντας αὐτόν, ὡς ὠταχουστοῦντες καὶ εἴ 
πως ἄλλως δύναιντο αἰσϑάνεσϑαι σημαίνοιεν τῷ Χρυ- 
σάντᾳ ὅ,τι καιρὸς δοκοίη εἶναι" ἄρχων δὲ καὶ ἐπὶ τού-- 
τοις ἣν ὃς καὶ τούτους ἐκόσμει καὶ τὸ μὲν ἄξιον λόγου 

57ἐσήμαινε, τὸ δὲ μὴ οὐκ ἠνώχλει «λέγων. τὴν μὲν δὴ 
γῦχτα οὕτως ἐπορεύοντο" ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τοὺς 
μὲν τῶν Καδουσίων ἱππέας, ὅτε αὐτῶν καὶ οἱ πεζοὲ 
ἔσχατοι ἐπορεύοντο, παρὰ τούτοις κατέλιπεν, ὡς μηδ᾽ 
οὗτοι ψιλοὶ ἱππέων ἴοιεν" τοὺς δ᾽ ἄλλους εἰς τὸ πρό- 
σϑεν παρὲ ἐλαύνε εν ἐκέλευσεν, ὅτι καὶ οἱ πολέμιοι ἐν τῷ 
πρόσϑεν ἦσαν, ὅπως εἰ τέ τί που ἐναντιοῖτο αὐτῷ, ἀπαν- 
τύη ἔχων τὴν ἰσχὺν ἐν τάξει καὶ μάχοιτο; εἰ τέ τί που 

δδφεῖγον ὀφϑείη, ὡς ἐξ ἑτοιμοτάτου διώχοι. ἦσαν. δὲ αὖ- 
τῷ ἀεὶ τεταγμένοι οὕς τε διώκειν δέοι καὶ οὖς παρ᾽ 
αὐτῷ μένειν τ πᾶσαν δὲ τὴν τάξιν λυϑῆναι οὐδέποτε 

5θεῖζι. ̓ Κῖρος μὲν δὴ οὕτως ἦγε τὸ στράτευμα " οὐ μέντοι 
αὐτός γε μιζ χώραι ἐχρῆτο, ἀλλ᾽ ἄλλοτε ἀλλαχῆ περιε- 
λαύνων ἐφεώρα τε καὶ ἐπεμελεῖτο εἴ του δέοιντο. οἱ μιὲν 
ὁὴ ἀμφὶ Κῦρον οὕτως ἐπορεύοντο. 

53. ἡσύχως δὲς εἰ 5. δὅ5. 46. Ἰδμῖο ρῥυθρβνεβϑι δοοὶρξεπάππις 
οομξ. 5. 854. 
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ΘΟΑΡΓΟΌΤ ἵν. 

ΟΘεάαῖας ἃ ρευβάο σα]ηδταῖιβ βουυαῖθ ἃ γτο. Ὁ λδιοὶς 
ἴδιῖοτα στϑεϑιι5 ΡΥ] ΟΠ Θχοιγνιηὶ δὲ Ἀμμ ἶθ80 εἶσ πηᾶσιδιΝ 
οομπίταδιε οἰδάεια. Οἴοβ (ὑγιτιβ δτιπηϑ πον ποπδὲ δὲ πιϑἰονὰ 
εἰοοθῖ, ϑβίμνιίαια εὐὰ ᾿ πὐονο, ὁδιμάνεο ἐδνοε. οεῖες: αἰεὶϊξεϊλενόι. 
“ἌΝΝΑ ςσοητοηΐτμ εἶθ Ρᾶγοθπάο στο] 5. (δήαίαβ τεϊϊοῖο ἀο-- 

ΟΜ] ΡυΔοβι ἀἷο οἴ δχϑγοῖει γι Ῥεοβοιεοῖμιν. Ογτῖις εχροηϊξ 
ραν ἴῃ θα ποῖ ΡΙῸρῈ Βαργυίοπα, 56 ἀἤφιιο δρᾶῖϊθ χϑῃχοῖιιβ 
φιδείοεϊτα τοῖν, (Ἀβιϑ β. ἀὐἰθιι5 Ροϊτι. 

“Ἐκ δὲ τοῦ Ἐὶ αδάτα ἱππικοῦ τῶν δυνατῶν τις ἀν δρῶν 
ἐπεὶ ἑώρα αὐτὸν ἀφεστηκότα. ἀπὸ τοῦ “Πσσυρίου, ἐνόμισεν 

ο ὅτι εἴ τι οὗτος πάϑοι, αὐτὸς ἂν λαβεῖν παρὰ τοῦ .72σ- 
συρίου πάντα τὰ Γαδάτα" οὕτω δὴ πέμπει τινὰ τῶν 

ο΄ ἑαυτοῦ πιστῶν πρὸς τὸν σσύοιον καὶ κελεύει τὸν ἰόντα, 
Γ᾿ τ καταλάβοι ἤδη ἐν τῇ Γαδάτα χώρᾳ τὸ ᾿σσίριον 

στράτευμα, λέγειν, τῷ ““σσυρίῳ ὅτι εἰ βούλοιτο ἐνεδρεῦ- 
σαι, λαβεῖν ἂν Γαδάταν καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ. δηλοῦν δὲ 
ἐνετέλλετο ὅσην τὲ εἶχεν. ὃ Γαδάτας δύναμιν καὶ ὅτι 
Κῦρος οὐ συνείπετο αὐτῷ" χαὶ τὴν ὁδὸν ἐδήλωσεν ἢ 
προςιέναι, μέλλοι. προςεπέστειλε δὲ τοῖς αὐ τοῦ οἰχέταις, 
ὡς πιστεύοιτο μᾶλλον, καὶ τὸ τεῖχος ὃ ἐτύγχανεν αὐτὸς 
ἔχων ἐν τῇ κ αδάτου χώρᾳ παραδοῦναι τῷ ““σσυρίῳ 
καὶ τὰ ἐνόντα" ἥξειν δὲ καὶ αὐτὸς ἔφασκεν, εἰ μὲν δύ- 
γαιτο, ἀποχτείνας Γαδάταν, εἰ δὲ μή ἢ ὡς σὺν τῷ “1σ- 
συρίῳ τὸ λοιπὸν ἐσόμενος. ἐπεὶ δὲ ὃ ἐπὶ ταῦτα ταχϑεὶς 
ἐλαύνων ὡς δυνατὸν ἣν τάχιστα ἀφικνεῖται πρὸς τὸν 
““σσύριον χαὶ ἐδη) 'ωσεὲεν ἐφ᾽ ἃ ἥκοι, ἀκούσας ἐκεῖνος τό 

[τε χωρίον εὐθὺς παρέλαβε καὶ πολλὴν ἵππον ἔχων καὶ 
ἅρματα ἐνη ὄρευεν ἐν κώμαις ἀϑρύαις. ὃ δὲ Γαδάτας 
ὡς ἐγγὺς ἣν τούτων τῶν κωμῶν, πὲ ἐἐπει τινὰς προδιε- 
ρευνμῳσομένους. ὃ δὲ ᾿σσύριος ὡς ἔγνω προςιόντας τοὺς 
διερευνητάς., φεύγειν κελεύει ἅρματα ἐξαναστάντα δύο 
ἢ τρία χαὶ ἵππους ὀλίγους, ὡς δὴ 40 ϑηϑέντας χαὶ ὁλί- 
γους ὄντας. οἱ δὲ “προδιερευνηταὶ ὡς εἶδον ταῦτα, αὐτοί 
τε ἐδίωκον καὶ τῷ ἰπδάτα χατέσειον" καὶ ὃς ἐξαπατη- 
ϑεὶς διώκει ἀνὰ κράτος. οἱ δὲ “Ἰσσύριοι, ὡς ἐδόχει ἁλώ- 
σιμος εἶναι ὃ ΤΤαδάτας, ἀνίστανται ἐκ τῆς ἐνέδρας. καὶ 

Δ. ὲὰ -ἴ τι] ὅτι ουλιτιὲ ἀοιθιίουθβ. Πἰθν ὰοχ λάβοι ἂν τὸν 
Γαδάταν, ουῖτι5 Ιοσο χπεϊΐονο9 λαβεῖν, τυλιθ δὲ αἴϊου λαβεῖν ἄν. 
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οἱ μὲν ἀμᾳὶ Γαδάταν ἰδόντες ὥςπερ εἰκὸς ἔφευγον, οἵ 
δ᾽ αὖ ὥςπερ εἰκὸς ἐδίωκον. καὶ ἐν τούτῳ ὃ ἐπιβουλεύων 
τῷ 1 αδάτῳ, παίει αὐτόν, καὶ καιρίας μὲν πληγῆς ἅμαρ- 
τάνει ; τύπτει δὲ αὐτὸν εἰς τὸν ὦμον καὶ τιτρώσκει. 
ποιήσας δὲ τοῦτο ἐξίσταται ἕως σὺν τοῖς διώκουσιν ἐ ἐγέ- 
γετο" ἐπεὶ δ᾽ ἐγγώσϑη ὃς ἦν, ὁμοῦ δὴ σὺν τοῖς Χ43σ- 
συρίοις προϑύμως ἐχτείνων τὸν ἵππον σὺν τῷ βασιλεῖ 

6 ἐδάυχεν. ἐνταῦϑα δὴ ἡλίσκοντο «μὲν δῆλον ὅτε οἱ βρα- 
δυτάτους ἔχοντες τοὺς ἵπποὺς ὑπὸ τῶν ταχίστων" ἤδη 
δὲ μάλα πάντες πιεζόμιεγοι διὰ τὸ κατατετρῦσϑαι ὑπὸ 
τῆς πορείας οἱ τοῦ Γαδάτα ἱππεῖς καϑορῶσι τὸν Κῦρον ' 
προςιόντα σὺν τῷ στρατεύματι" δοκεῖν δὲ χρὴ ἀσμένως 
καὶ ἡδέως εὥςπερ εἰς λιμένα ἐκ χειμῶνος προςφέρεσϑαι 

7 αὐτούς. ὁ δὲ Κῦρος τὸ μὲν πρῶτον ἐθαύμασεν, ὡς δ᾽ 
ἔγγω τὸ πρᾶγμα, ἔςτε Ὁ πάντες ἐναντέοι ἤλ ἤλαυνον, ἐναν- 
τίος καὶ αὐτὸς ἐν τάξει ἢγε τὴν στρατιάν" ὡς δὲ γνον- 
τες οἱ πολέμιοι τὸ ὃν ἐτράπησαν εἰς φυγήν, ἐνεαῦϑα δὴ 
ὃ Κῦρος διώχειν ἐχέλευσε τοὺς πρὸς τοῦτο τεταγμένους, 

8 αὐτὸς δὲ σὲν τοῖς ἄλλ οις ἑίπετο ὡς ᾧετο συμφέρειν. ἔγ- 
ϑα δὴ καὶ ἅρματα ἡλίσκετο, ἔνια μὲν χαὶ ἐχπιπτόν- 
τῶν τῶν ἡνιόχων “τῶν μὲν ἐν τῇ ἀναστροι ἥ, τῶν δὲ 
χαὶ ἄλλως » ἔνια δὲ χαὶ περιτεμνόμενα ὑπὸ τῶν ἱππέων 

ἡλίσκετο. μὰ ἀποχτείνουσι δὲ ἄλλους τε πολλοὺς καὶ 
9 τὸν παίσαν τα τὸν Γαδάταν. τῶν μιέντοι πεζῶν “Ἰσσυρίων 

οἱ ἔτυχον τὸ Γαδάτα χωρίον πολιορκοῦντες οἱ μὲν εἰς τὸ 
τεῖχος κατέξρευγαν τὸ ἀπὸ Γαδάτου ἀποστάν, οἱ δὲ φϑά- 
σάγτες εἰς πόλιν τινὰ τοῦ “Μασυρίου μεγάλην, ἔνϑα καὶ 
αἰτὸς σὺν τοῖς ἵπποις καὶ τοῖς ἅρμασι κατέφυγεν ὃ 
᾿σσύριος. 

10 Κῦρος μιὲν δὴ διαπραξάμενος ταῦτα ἐπανειχωρεῖ εἰς 
τὴν Γαδάτου χώραν" καὶ προςτάξας οἷς ἔδεε ἀμφὶ τὰ 
ΡΝ ωτα ἔχειν. εὖ ὑϑὺς ἐπορεύετο, ὡς ἐπισχέψαιτο τὸν 
Γαδάταν πῶς ἔχοι ἐκ τοῦ τραύματος. πορευομένῳ δὲ 

. αὐτῷ ὃ Γαδάτας ἐπιδεδειιένος ἤδη τὸ τραῦμα ἀπαντᾷ. 
ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὃ Κῖρος ἥσϑη τὲ χαὶ εἶπεν, Ἐχὼ δὲ πρὸς 

410. ἤα ἐπισκεψόμενος πῶς ἔχεις. ᾿Εγὼ δέ γ;, ἔφη ὃ Γα- 
βάτάς γαὶ μὰ τοὺς ϑεοὺς σὲ ἐπαναϑεασόμενος ἢ ὔα ὁποῖός 
τις φαίνῃ ἰδεῖν ὃ τοιαύτην ψυχὴν ἔχων" ὅςτις οὔτ᾽ “οἶδα 
ἔγυγε ὅ,τε γῦν ἐμοῦ δεδῆνὸς οὔτε μὴν ὑποσχόμενός, γέ 

ἤμὰ 
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μοι ταῦτα πράξειν οὔτε εὖ πεπονϑιὸς ὑπ ἐιιοῦ εἰς γε 
τὸ ἴδιον οὐδ᾽ ὁτιοῦν, ἀλλ᾽ ὅτι τοὺς φίλους ἔδοξά συΐ 
τι ὀνῆσαι . οὕτω μοι προϑύ κῶς ἐβοΐ ϑησας (ὡς γν τὸ 

μιὲν ἐπ᾿ ἐποὶ οἴχομαι, τὸ δ᾽ ἐπὶ σοὶ σέσωσμιαι. οὐ μὰ13 
τοὺς θεούς, εὖ Κέρε, εἶ ἦ γ οἷος ἕρυ ν ἐξ ἀρχῆς καὶ ἐπαι- 
δοποιησάμην, οὐχ οἷδ᾽ ἂν εἰ ἐχτησάμην παῖδα τοιοῦτον περὶ 
ἐμιέ" ἐπεὶ ἄλλους τε οἶδα παῖδας χαὶ τοῦτον τὸν γῖν 
“Πσσυρίων βασιλέα πολὺ πλείω ἔδη τὸν ἑαυτοῦ πατέρα 
ἀνιάσαντα ἢ σὲ γν δύναται. ἀνιᾶν. καὶ ὃ Κι Ὅος πρὴὺς 
ταῦτα εἶστεν ὧδε, Ὦ . Γαδάτα, ἢ ἢ πολὺ ὃ μεῖζον παθεὶς ϑαϊιιαὶδ 
ἐμιὲ γῦν ϑαυμάϊς ζεις. Καὶ τί δὴ τοῦτ᾽ ἐστίν ; ἔφη ὁ ἀδάτας. 
Ὅτι τοσοῦτοι μιέν, ἔφη, Περσιῦν δδωθδοὰν περὶ σέ, το- 
σοῦτοι δὲ ἈΠ ἤων, τοσοῦτοι δὲ  Υοχανίων, πάντες, δὲ οἱ 
παρόντες ᾿“ρμενίων χαὶ Ξαχῶν καὶ κυδοθώε χαὶ ὃ [α-ἰ4 
δάτας ἐπεύξατο, .1λλ᾽, ὦ Ζεῦ, ἔφη, καὶ τούτοις πολλὰ 
ἀγαϑὰ δοῖεν οἱ ϑεοὶ χαὶ πλεῖστα τῷ αἰτίῳ τοῦ χαὶ 
τούτους τοιούτους εἶναι. ὅπως μέντοι οὺς ἐπαινεῖς τούτους, 
(ὦ Κῦρε, χαὶ ξενίσωμεν καλῶς, δέχου τάδε ξένια οἷα 
ἐγὰ δύναμαι. ἅμα δὲ προςῆ᾽ε πάμπολλα, ὥςτε χαὶ ϑύειν 
τὸν βουλόμενον καὶ εν δε ϑεὰ πᾶν τὸ στοάτευμα ἀξίως 
τῶν χαλῶς πεποιηιἔνων χαὶ χαλῶς συμβάντων. 

Ὃ δὲ Καδοΐίσιος ὠπισϑοφυλάχει καὶ οὐ μιετέσχεϊ 8 
τῆς διώξεως " “βουλόμενος δὲ χαὶ αὐτὸς λαμτιρόν τι ποι- 
ἤσαι, οὔτε ἀναχοινσάμενος οὔτε εἰτιὼν οὐδὲν Κύρῳ 
καταϑεῖ τὴν πρὺς Βαβυλῶνα χώραν. διεσπαρμένοις "δὲ 
τοῖς ἵπποις αὐτοῦ ἀπιὼν ὃ ᾿Ἰσσύριος ἐκ τῆς ἑαυτοῦ 
πόλεως, οὗ κατέφυγε, συν τυγχάνει μάλα συντεταγμένον 
ἔχων τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα. ὡς δ᾽ ἔγνω μόνους ῦν ταςθ 
τοὺς Καδουσίους, ἐπιτίϑεται, καὶ τόν τε ἄρχοντα τῶν 
Καδουσίων ἀποχτείνει χαὶ ἄλλους πολλοὶς χαὶ ἵππους 
τινὰς λαμβάνει τιῦν Καδουσίων καὶ ἣν ἄγοντες λείαν 
ἐτίύ; γχάνον ἀφαιρεῖται. χαὶ ὃ μὲν “Ἵσσύριος διώξας ἄχρι 
οὗ ἀσφαλὲς ᾧετο εἰναι ἀπετράπετο " οἱ δὲ Καδοίύαϊοε 

ἐσώζοντο πρὸς τὸ στρατόπεδον, ἀμφὶ δείλην οἱ πρῶτοι, 
Κῦρος δὲ ὡς ἤσϑετο τὸ γεγονός, ἀπήντα τὲ τοῖς Κα-17 

12. οὐχ οἶδ᾽ ἂν εἰ ἐχτησάμιην πιαῖδα οριϊμνΐ μα] ΡΥΔΟΡυιδυτν 
ΡΙῸ οὐχ οἶδα εἰ ἐχτησάιιην τικῖδά πιοῦν «ν. 1)6ὲ ἴνὰς ρανεϊσαϊης 
ἙοἸοοαιοθο,, Πυὰ6 πτδινδυῖς πο θὴ5. ἴπ ἀπνιῖαν σον ιβῖα οὐἵα δβῖ, 
νἕἕ. ΕἸ ἐνεϊ εἴα 4] Ιουδαν τὶ Ὁ. 
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δουσίοις χαὶ ὅντινα ἴδοι τετριυμένον ἀναλ αμβάνων τοῦ- 
τον μὲν ὡς Γαδάταν ἔπεμπεν, ὅπως ϑεραπεύοιτο, τοὺς 
δ᾽ ἄλλους συγχατεσχήνου χαὶ ὅπως τὰ ἐπιτήδεια ἕξουσι 
συνεπεμιελεῖτο, παραλαμβάνων Περσῶν. τιν ὁμοτίμων 
συνεπιμελητάς " ἐν γὰρ τοῖς τοιούτοις οἱ ἀγαϑοὶ ἐπιπο- 

1ϑγεῖν ἐθέλουσι. χαὶ ἀνιώμενος μέντοι ἰσχυρῶς δῆλος ἦν, 

«ὡς χαὶ τῶν ἄλλων δειπνούντων ἡγίχα ὥρα ἦν Κῦρος 
ἔτι σὺν τοῖς ὑπηρέταις καὶ τοῖς ἰατροῖς οὐδένα ἑκὼν 
ἀτημέλητον παρέλειπεν; ἀλλ᾿ αὐτόπτης ἐφεώρα, ἢ εἰ 
μὴ αὐτὸς ἐξανύτοι, πέμπων φανερὸς ἣν τοὺς ϑερα- 
πεύσοντας. 

19 Καὶ τότε μιἱὲν οὕτως ἐχοιμή ,ϑησαν. ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ 
κηρύξας συνιέναι τιῦν μὲν ἄλλων τοὺς ἄρχοντας, τοὺς 
δὲ ̓ Καδουσίους ἅπαντας, ἔλεξε τοιάδε. 

“νδρες δύ μμάχοι, ἀνθρώπινον τὸ γεγενημένον πά- 
ϑος" τὸ γὰρ ἁμαρτάνειν ἀνθρώπους ὁ ὄντεις οὐδέν, οἶμαι; 
αν μαστόν. ἄξιοί ἌΕι ιἕντοι ἐσμὲν τοῦ γεγενημένου πρύγ- 
ματος τούτου ἀπολαῦσαί τι ἀγαϑόν, τὸ μαθεῖν μήπ ποτε 
διασπᾶν ἀπὸ τοῦ ὅλου δύν γάμιν ἀσϑενεστέραν τῆς τῶν 

Ζ2Ζ0πολεμίων δυνάμεως. χαὶ οὐ τοῦτο, ἕφἢ, λέγω ὡς οὐ δεῖ 
ποτὲ χαὶ ἐλάττονι ἔτι μορίῳ ἰέναι, ὅπου ἂν δέῃ, ἢ νῦν ὃ 
Καδούσιος ᾧχετο" ἀλλ΄ ἐάν τις κοιν οὔμενος ὁριιἅται 
τῷ ἱκανῷ βοηϑῆσαι, ἔστι μὲν ὦ ἀπατηϑῆν σε, ἔστι "δὲ τῷ 
ὑπομένον τι ἐξαπατήσαντι τοὺς πολ ̓ξειίους ἄλλοσε τρέψαι 
ἀπὸ τῶν ἐξεληλυϑότων., ἔστι δὲ ἄλλα παρέχοντα πρά- 
γματα τοῖς πολεμίοις τοῖς φίλοις ἀσφάλειαν πειρέχειν" 

καὶ οὕτω μὲν οὐδ᾽ ὃ χωρὶς ὧν ἀπέσται; ἀλλ ἐξαρτή- 
σεται τῆς ἰσχύος " ὃ δὲ ἀπεληλυϑὼς μὴ ἀναχοινιυσάμενος, 
ὅπου ἀνῇ 7. οὐδέν τι διάφορον πάσχει ἢ εἰ μόνος ἐστρατεύετο. 

21ἀλλ' ἀντὶ μὲν ἌΡΦΑΡΣ ἕφη, ἐὰν ϑεὺς 92 ἢ» ἀμυνούμεϑα 
τοὺς πολεμίου οὐχ εἰς μαχράν. ἐλ “ἐπειδὰν τάχιστα 
ἀριστήσητε, ἄξω ὑμᾶς ἔνϑα τὸ πρᾶγμα ἐγένετο" καὶ 
ἅμα μὲν ϑάψομεν τοὺς τελευτήσαντας, ἅμα δὲ δείξομεν 
τοῖς πολεμίοις ἔνϑα κρατῆσαι ἐπ δόρε γῆν αὐδι ἐνταῦϑα ἀλ- 
λους αὐτῶν κρείττους ; ἐὰν ϑεὺς ϑέλῃη" καὶ ὕπες γε 
μηδὲ τὸ γωρίον ἡδέως δρῶσιν ἔνϑα κατέχανον ἡμῶν 

21. ὅπως --- ὁρῶσιν ἀϊοῖα 5ιιπὶ παδβὶ Ρταθηνῖσ50 ποιήσομεν. 
Νοὴ πο εν" ἌπαΡας. ΥΗ. ἘΜ}: ποτέρως οὐ» οἴει “ὥλλον 

ν φοβεῖσθαί τε αὐτοὺς χαὶ σωφρογεῖν τί πρὸς σέ, εἶ ὁρῷέν 
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τοὺς σι μμάχους" ἐὰν δὲ μὴ ἀντεπεξίωσι, χαύσομεν 
αὐτῶν τὰς κώμας καὶ διηιώσοιιεν τὴν χώραν, ἵνα μὴ ἃ 
ἡμᾶς ἐποίησαν ὁρῶντες εὐφραίνωνται, ἀλλὰ τὰ ἑαυτῶν 
χαχὰ ϑεώμενοι ἀνιῶνται. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι, ἔφη, ἀρι-22 
στῶτε ἰόντες" ὑμεῖς δέ, ὦ Καδούσιοι, πριῦτον μὲν ἀπελ- 
ϑόντες ἄρχοντα ὑμῶν αὐτῶν ἕλεσϑε ἧπερ ϑμῖν γύμιος, 
ὅςτις ὑμῶν ἐπιμελήσεται σὲν τοῖς δ. χαὶ σὺν ἡμῖν, 
ἄν τι προςδέησϑε" ἐπειδὰν δὲ ἕλησϑε χαὶ ἀοιστήσητε, 
πέμψατε πρός ιιεὲ τὸν αἱρεϑέντα. οἱ μὲν δὴ ταῦταϑϑ 
ἔποαξαν" ὃ δὲ Κῦ οος ἐπεὶ ἐξήγαγε τὸ στράτευμα, κα- 
τέστησεν εἷς τάξιν τὸν Ππρημένον ὑπὸ τῶν Καδουσίων 
καὶ ἐχέλευσε πλησίον αὐτοῦ ἄγειν τὴν τάξιν, ὅπως, ἔ η, 
ἂν δυνώμεθα, ἀναϑαῤῥύνωιμιεν τοὺς ἄνδρας. οὕτω δὴ 
ἐπορείοντο" χαὶ ἐλϑόντες ἔϑαπτον μὲν τοὺς Καδου- 
σίους, ἐδήουν δὲ τὴ γ χώθαν. ποιήσαντες δὲ ταῦτα ἀπῆλ- 
ον τὰ ΟΕΑΣ. δὰ ἐκ τῆς πλέον ἔχοντες πάλιν εἰς τὴν 

Γαδάτα. 
ἜἘννοήσας δὲ ὅτι οἵ πρὸς αὐτὸν ἀφεστηχότες, ὄντες 4 

πλησίον -“Βαβυλῶν ς, καχιῦς πείσονται, ἂν μὴ αὐτὸς ἀεὶ 
παρῇ, οὕτως ὅσους τε τῶν πολ ἑμίων ἀφίει τούτους ἐχέ- 
λεῦε λέγειν τι “Ἴσσυ οίῳ καὶ αὐτὴὺς χήρυχα ἔπεμψε πρὸς 
αὐτὸν ταῖτα λέ ἔγοντα ὅτι ἕτοιμος εἴη τοὺς ἐογαζοιένους 
τὴν γῆν ἐᾶν χαὶ μὴ ἀδιχεῖν, εἰ χαὶ ἐχεῖνος βούλοιτο 
ἐᾶν ἐργάζεσθαι τοὺς τῶν ποὺς ἑαυτὸν ἀφεστηχότων ἐθ- 
γάτας. καΐτοι ̓  ἔφη, σὺ μὲν ἂν χαὶ δένῃ κωλύειν, ὀλί- 25 
ζοῦν Ρ ἀρ όρα ὡσωντα: Ἂ ὀλίγη γάρ ἐστε χώρα ἤ τιῦν πρὸς 

ἐμὲ ἀφεστηκότων" ἐγὼ δὲ πολλὴν ἄν σοι χώραν ἐῴην 
ἐνεργὸν εἰναι. εἰς δὲ τὴν τοῦ χαρποῦ κομιδήν. ἐὸν μὲν 

πόλεμος ἢ, ὃ ἐπιχρατῶν, οἴκιαι, καρπώσεται, ἐὰν δὲ εἰς 
οήνη, δῆλον, ἔφη. ὕτι σύ. ἐὰν μέντοι τις ἢ τῶν 
ἐμῶν ὅπλα ἀνταίρηται σοὶ ἢ τῶν σῶν ἐιιοί, τού- 
τους, ἔφη, ὡς ἂν δυνώμεθα ἑκάτεροι ἀμυνούμεϑα. 

σοι τοὺς στρυτιώτεις οὕτω διαχειμένους ὡς γὺν τε μένοντεις 

ἐν, εἰ σὺ χελεύοις, αὖοίς, τ ἂν ταχὺ ἐλ ϑόντας, εἰ δέοι, ἄλλους 

τε τούτων περὶ σοῦ ἀχού οντες σιολλὰ ἀγαθὰ ταχὺ (ἐν σοι 7ι{{- 

 κ τὐήσξμα -τι πρὶ απ παραγενομένους ἐοααΐ ροϑῖ ὁρῷεν δὶ 
Οχοιὲν ἃμιὶθ σπτίθες)' ἐγέσϑαι ὌΥΤῚ ορρουνιαοναῖ. 2, πρὸς ϑέησϑε] 

ἡμῶν. 25. εἰς δὲ τὴν τοῦ χιρποῦ χομιδὴ»]) εἰς ἐς μὰ 
γϑοὶθ οὰρὶὶ (ἀμιοναυίιι5. 
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ταῦτα ἐπιστεῖ) ας τῷ χήρυχι ἔπεμεψεν αὐτόν. οἱ δὲ “σ- 
σύριοι ὡς ἤχουσαν ταῦτα, πάντα ἐποίουν πείϑοντες τὸν 

βασιλέα συγχωρῆσαι ταῦτα καὶ ὅτι σμικρότατον τοῦ 
Ἰπολέμου λιπεῖν. χαὶ ὁ ᾿Ἰσσύριος μέντ οε εἴτε χαὶ ὑπὸ 

τῶν ὁμοφύλων κυ δ εἶτε χαὶ αὐτὸς βουληϑεὶς συν- 
ἤνεσε ταῦτα" καὶ ἐγένοντο συνϑῆκαι τοῖς μὲν ἐργαζο- 

28ϑμένοις εἰοήνην εἶναι, τοῖς δὲ ὁπλοφύροις πόλεμον. ταῦτα 
μιὲν δὴ διεπέτρωκτο περὶ τῶν ἐργατῶν ὃ Κῦρος" τὰς 
μέντοι νοις τῶν χτηνῶν τοὺς μὲν ἑαυτοῦ φῇ. οὺς ἐχέλευσε 
καταϑέσϑαι, εἶ βούλοιντο, ἐν τῇ ἑαυτῶν ἐπιχρατείᾳ " 
τὴν μέντοι. τῶν πολεμίων λείαν ἦγον ὑπόϑεν δόναιντο, 
ὅπως εἴη Ἶ στρατεία ἡ δίων τοῖς συμμάχοις. οἱ μὲν γὰρ 
κίνδονοι οἱ αὐτοὶ χαὶ ἄνευ τοῦ λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια, 
ἢ δ᾽ ἐκ τῶν πολεμίων τροφὴ κουφοτέραν τὴν στρατείαν 
ἐδόκει παρέχειν. 

29 Ἐπεὶ δὲ παρεσκευλάζετο ἤδη ὃ Κῦρος ὡς ἀπιών, παρῆν 
ὃ Γαδάτας ἄλλα τε δῶρα πολλὰ καὶ παντοῖα φέρων 
καὶ ἄγων ὡς ἂν ἐξ οἴχου μεγάλου ᾿ καὶ ἵππους δὲ ἦγε 
πολλοὺς ἀφελόμενος ζῶν ἑαυτοῦ ἱππέων, οἷς ἠπιστήκει 

ϑοδιὰ τὴν ἐπιβουλήν. ὡς δ᾽ ἐπλησίασεν, ἔλεξε τοιάδε. Ὦ 
Κι Ὁε; γν μιν σοι ἐγὼ ταῦτα δίδωμι ἐν τι παρόντι, 
καὶ χοῶ αὐτοῖς, ἐὰν δέῃ τε" νόμιζε δ᾽, ἔφη " χαὶ τἄλλα 

ι 
πάντα τἀμὰ σὰ εἶναι. οὔτε γὰρ ἔων οὔτ᾽ ἔσται ποτὲ 
ὅτῳ ἐγὼ ἀπὶ ἐμοῦ φύντι καταλείψω τὸν ἐιιὸν οἶχον, 
ἀλλ᾽ ἀγάγχη ; ἕφη., σὺν ἐμοὶ τελευτῶντι πᾶν ἀποσβῆναι 

81τὸ ἡμέτερον γένος καὶ ὕνομια. καὶ ταῦτα, ἔφη, εἶ Κῖρε, 
ὄδμνυμί σοι ϑεούς, οἱ καὶ ὁρῶσι πάντα καὶ ἀκού- 
ουσι πάντα, οὔτε ἄδιχον οὔτε αἰσχρὸν οὐδὲν οἴτε εἰπὼν 
οὔτε ποιήσας ἔπαϑον. χαὶ ἅμα ταῦτα λέγων κατεδά- 
χρυσὲ τὴν ἑαυτοῦ τύχη » καὶ οὐχέτι τ ἡδυνήϑη ̓ πλείω εἰπεῖν. 

352. Καὶ ὃ Κῦρος ἀχούσας τοῦ μὲν πάϑους ὠχτειρεν 
αὐτόν, ἔλεξε δὲ ὧδε, ᾿λλὰ τοὺς μὲν ἵπποὺς δέχομαι, 
ἔφη" σέ τε γὰρ ὠφελήσω εὐνουστέροις, δοὺς αὐτοὺς ἢ 
οἱ νῦν σοι εἶχον, (ὡς ἔοιχεν, ἐγώ τε οὗ δὴ πάλαι ἐπε- 
ϑύμουν, τὸ τῶν ΠΙερσων ἱππιχὸν ϑᾶττον ἐχπληριύσω 
εἰς τοὺς μυρίους ἱππεῖς " τὰ δὲ ἀλλα χρήματα σὺ ἀπα- 
γαγὼν φύλαττε, ἔφ». ἔςτ᾽ ἂν ἐμὲ ἴδης ἔχο;: τα ὥςτε σοῦ 
μὴ ἜΡΟΝ ἀντιδωοού ΜΕνῸν " εἰ δὲ πλείω κοι διδοὺς 
ἀπίοις ἢ λαμιβάνοις παρ᾿ ἐμοῦ, κὰὼ τοὺς φεοὺς οὐχ οἶδα 

ΒῚ 
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πῶς ἂν τυναΐμην, μὴ αἰσχύ: εσϑαι. πρὸς ταῦτα ὃ Γα-88 
δάτας εἶπιε., “λλὰ ταῦτα μιέν ̓ ἔφη; πιστεύω σοι" δρῶ 
γὰρ σου τὸν τρόπον" φυλάττειν μέντοι ὅρα εἰ ἐπιτή- 
δειός εἶμι. ἕως μιὲν γὰρ φίλ. οἱ ἦμεν τῷ “σσυρίῳ, καλ-ϑ4 
λίστη δὴ ἐδόχει εἶναι ἡ τοῦ ἐμοῦ πατρὸς κτῆσις" τῆς 
γὰρ μεγίστης πόλεως Βαβυλῶνος "ἐγγὺς οὖσα ὅσα μὲν 
φελεῖσϑαι ἔστιν ἀπὸ μεγάλης πόλεως, ταῦτα ἀπελαύο-- 
μεν, ὅσα δὲ ἐνοχλεῖσθαι, οἴχαδε δεῖο᾽ ἀπιόντες τούτων 
ἐχποδιὼν ἦμεν " γῦν δ᾽ ἐπεὶ ἐχϑροί ἐσμεν, δῆλον ὅτε 
ἐπειδὰν σὺ ἀπέλϑῃς, καὶ αὐτοὶ ἐπιβουλευσόμεϑα χαὶ ὃ 
οἶχος ὅλος, καί, οἶμαι, λυπη ηρῶς βιωσόμεϑα ὅλως τ τοὺς 
ἐχϑροὺς καὶ πλησίον ἔχοντες χαὶ κρείττους ἡμῶν αὖ- 
τῶν δρῶντες. τάχ᾽ οὖν εἰποι τις ἄν, τί δῆτα οὐχϑῦ 
οὕτως ἐνενοοῦ πρὶν ἀποστῆναι; ὅτι, ὦ Κὸ ε, ἢ ψυχή 
μου διὰ τὸ ὑβοίσϑαι καὶ ὀργίζεσϑαι οὐ τὸ ἀσ αλέστα- 
τον σχοποῦσοα, διῆ) γέν. ἀλλ᾽ ἀεὶ τοῦτο χυοῦσα, ἄρά ποτε 
ἔσται βὰς εὐ τὸν καὶ ϑεοῖς ἐχϑρὸν καὶ ἀνθρώποις, 
ὃς διατελεῖ ἀιισῶν, οὐχ ἢν τίς τι αὐτὸν ἀδικῇ, ἀλλ᾽ 
ἐάν τινα, ὑποπτεύσῃ βελτίονα ἑαυτοῦ εἶναι. τοιγαθοῦν,36 
οἶμαι, αὐτὸς πονηρὸς ὧν πᾶσι “πονηροτέθοις ἑαυτοῦ ξυι- 
μάχοις χρήσεται. ἐὰν δέ τις ἄρα χαὶ βελτίων αὐτοῦ φαω- 
γῇ: ϑάῤῥει, ἔφη, ὦ Κῦρε, οὐδέν σὲ δεήσει τι ἀγαϑῷ 
ἀνδοὶ μάχεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐχεῖνος τούτῳ ἀοχέσει εηχανώ-- 
μενος, ἕως ἂν ἕλῃ τὸν ἑαυτοῦ βελτίονα. τοῦ μιέντοι 

ἐπὲ ἀνιᾶν χαὶ σὺν πονηροῖς ῥᾳδίως, οἶμαι, κρείττων 
ἔσται. 

᾿ΑἸχοίσαντι ταῦτα τῷ Κύρῳ ἔδοξεν ὁ Ξια ἐπιμελείας 57 
λέγειν" καὶ εὐθὺς εἶπε, τί οὖν, ἔφη, ὦ Γαδάτα, οὐχὶ 
τὰ μὲν τείχη φυλαχῇ ἐχυρὰ ἐποιήσιμιεν, ὅπως ἄν σοι 
σῷα ἢ χρῆσϑαι ἀσφαλῶς, ὁπόταν εἰς αὐτὰ ἴῃς, αὐ τὸς 
δὲ σὺν ἡμιῖν στρατεύῃ, ἕνα ἢν οἱ ϑεοὶ ὥςπερ γὴν σὺν 
ἡμῖν ὦσιν, οὗτος σὲ φοβῆται, ἀλλὰ μὴ σὺ τοῦτον; 
ὅ,τι δὲ ἡδύ σοι δρᾶν τῶν σῶν ἢ ὅτῳ συγὼν ̓ χαίρεις, ἔχων 
σὺν ἑαυτῷ πορεύου. καὶ σύ τ᾽ ἂν ἐμοί, ὡς 78 ἐγὼ δο- 
χῶ, πάνυ χρήσιμος εἴης ἐγώ τὲ σοὶ ὅσα ἂν δύνωμαε 

86. τοῦ ἀνιᾶν} ΟΘεπηϊανι οὐτν ἰηπηϊΐο ἐπιποῖϊ οἷς αὐ δυιίσαϊιιβ 
Ῥεν ὥςτε γεδάϊ ροββϑὶϊ, Θχθηρ]ὰ ΑἸϊὰ δυο Ιοοο οομράναν τ Ναι- 

ΠΟ Ρ- 1002, Ηἰϊὶς ἰαπρ τοῦ ἐμὲ ἀνιῶν χρείιτων ἰδὲ] αἰϊ 

4.8} δυνατὸς ἐμὲ ἀνιῶν εβι. 
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δδπειράσομαι. ἀκούσας ταῦτα ὁ Γ΄ αδάτας ὦ ἀγέπνευσέ τε χαὶ 

εἶπεν, Ἔρ᾽ οὖν, ἔφη; δυναίμην ἄν σι σχευασάμενος 
φϑάσαι πρίν σὲ ἐξιέναι ; βούλομαι γάρ τοι, ἔφη; χαὶ ' 
τὴν μητέρα ἄγειν μετ᾽ ἐμαυ τοῦ. Ναὶ μὰ “1, ἔῃ η; φϑά- 
σεις μέν τοι" ἐγὼ γὰρ ἐπισχήσω ἕως ἂν φῆς καλῶς ἔχειν. 

βθοὕτω δὴ ὃ Γαδάτας ἀπελϑιὼν φύλαξι μὲν τὰ τείχη σὲν 
Κύρῳ ὠχυρώσατο, συ γεσχευάσατο δὲ πάντα ὑπόσοις ἂν 
οἶκος μέγας καλῶς οἰχοῖτο. ἤγετο δὲ καὶ τῶν ἑαυτοῦ 
τῶν τὲ πιστῶν οἷς ἥδετο καὶ ὧν ἠπίστει πολλού ζ» ἀναγ- 
χάσας τοὺς μὲν χαὶ γυναῖκας ἄ; γειν; τοὺς δὲ χαὶ ἀδελ- 

ἀθφάς, ὡς δεδεμένους τούτοις κατέχοι αὐτούς. καὶ τὸν 
μὲν Γαδάταν εὐθὺς ὃ Κῦρος ἐν τοῖς πεοὶ αὑτὸν ἤει 
ἔχων καὶ ὑδῶν φραστῆρα καὶ ὑδάτων καὶ χιλοῦ καὶ 
σίτου, ὡς εἴη ἐν τοῖς ἀφϑον ὠτάτοις στρατοπεδεύεσϑαι. 

41 "Ἐπεὶ δὲ πορευόμενος καϑεώρα τὴν τῶν Βαβυλωνίων 
πόλιν καὶ ἔδοξεν αὐτῷ ἢ ὁδὸς ἣν ἤει παρ᾽ αὐτὸ τὸ τεῖ- 
χος φέρειν, χαλέσας τὸν Γωβρύαν χαὶ τὸν [ἀαδάταν 
ἠρώτα εἶ εἴη ἄλλη ὁδὸς ὥςτε μὴ πόνυ ἐγγὺς τοῦ τεί- 

42 ἤχους ἄγειν. χαὶ ὃ Γωβρύας εἶπεν, Εἰσὶ μέν, ὦ δέσποτα, 
καὶ Σ πλλοὺ ὁδοί" ἀλλ᾽ ἐγ . ἕξη " μην χαὶ βούλεσϑαι 
ἄν σε νῦν ὅτι ἐγγυτάτω τῆς πόλ ἕως ἄγε ἕνα καὶ ἐπι- 
δείξαις αὐτῷ ὅτι τὸ στράτευ μά σου ἤδη πολύ τέ ἐστι 
καὶ καλόν" ἐπειδὴ χαὶ ὅτε ἔλαττον εἶχες προς ἢλϑές τε 
πρὸς αὐτὸ τὸ τεῖχος καὶ ἐθεᾶτο ἡμᾶς οὐ πολλοὺς θν- 
τας" νῦν δὲ εἰ χαὶ παρεσχευασμένος τί ἐστιν, ὥςπερ 
προεῖπεν ὅτι παρασχευά! ζοιτο (ὡς μαχούμενός σοι, οἶδ᾽ 
ὅτι ἰδόντι αὐτῷ τὴν σὴν δύναμιν πάλιν ἀπαρασχευα- 
στότατα τὰ ἑαυτοῦ φανεῖται. 

4383 Καὶ ὃ Κῦρος πρὺς ταῦτα εἶπε, “4)οχεῖς μοι; ὦ Γω- 
βοία, ϑαυμάξειν ὅτε ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ πολὺ “μείονα 
ἔχων στρατιὰν ἤλϑον, πρὸς αὐτὸ τὸ τεῖχος προς γαγον" 

44 νῦν δ᾽ ἐπεὶ πλείονα δύναμιν ἔχω, οὐχ ἐϑέλω ὑπ αὐτὰ 
τὰ τείχη ἄγειν. ἀλλὰ μὴ ϑαύμαζε" οὐ γὰρ τὸ αὐτό 
ἐστι προςάγειν τε καὶ παράγειν. προςάγουσι μὲν γὰρ 
πάντες οὕτω ταξάμενοι ὡς ἂν ἄριστοι είεν μάχεσθαι" 

καὶ ἀπάγουσι δὲ οἱ σώφρονες ἡ ἂν ἀσφαλέστατα, οὐχ 

Ὁ αι αῶρς ὄρ δ σαντα, 

42. αὐτῷ} ᾿Αϑϑγυῖο. ---- ὅτε ἔλαττον εἶχες] Υ͂. 8. τὰν τ ὥςπερ 
προεῖπεν] 1014. 6. 44. Βεβρομάβθηξ ἱπίθε. 58 προςάγουσι μὲν 
--- παριέναι δέ. ΄ 

ΡΤ 



ὉΠ, γ. ΘΑΡ. 1Υ.Ψ 187 

7 ἂν τάχιστα, ἀπέλϑοιεν. παριέναι δὲ ἀνάγχη ἐστὶν ἐχ-45 
τεταμέναις μὲν ταῖς ἁμάξαις, ἀνειργμένοις δὲ χαὶ τοῖς 
ἄλλοις σχευοφόροις ἐπὶ πολύ" ταῦτα δὲ πάντα δεῖ προ- 
χεκαλύφϑαι τοῖς ὁπλοφύροις χαὶ μηδαμῇ τοῖς πολεμίοις 
γυμνὰ ὅπλων τὰ σχευος όρα φαίνε εσϑαι. ἀνάγκη οὖν46 
οὕτω πορευομένων ἐπὶ λεπτὸν χαὶ ἀσϑενὲς τὸ μάχιμον 
τετάχϑαι" εἰ οὖν βούλοιντο ἀϑούοι ἐ ἔχ τοῦ τείχους προς- 
πεσεῖν πῇ ν᾽ ὅπῃ προς μἴξ Ξε, πολὺ ἂν ἐῤῥωμένεστερον 
συμμιγνύοιεν τῶν παριόντων. χαὶ τοῖς μὲν ἐπὶ μαχρὸν 47 
πορευομένοις μαχραὶ χαὶ αἱ ἐπιβοήϑειαι, τοῖς δ᾽ ἐκ 
τοῦ τείχους βραχὺ πρὺς τὸ ἐγγὺς καὶ προςδοαμιεῖν χαὶ 
πάλιν ἀπελϑεῖν. ἣν δὲ μὴ μεῖον ἀπέχοντες παρίωμεν ἢ48 
ἐφ᾽ ὅσον κατόψονται γᾶς καὶ γῦν ἐχτεταμέν οι πορευό- 
μεϑα,, τὸ μὲν πλῆϑος κατόψονται ἡμῶν, ὑπὸ δὲ τῶν 
παρυφασμένων ὕπλων πᾶς ὑχλ ος δεινὸς φαίνεται. ἂν δέ49 
οὖν χαὶ οὕτως ἰόντων ἐπεξίωσί 1 πῆ, ἐκ πολλοῦ προοοριῦντες 

αὐτοὺς οὐχ ἂν ἀπαράσχευ οι λαμβανοίμεϑα. μᾶλλον δ᾽, 
ὦ ἄνδρες, ἔφη . οὐδ᾽ ἐπιχειρήσουσιν, ὅπόταν πρύσω δέῃ 
ἀπὸ τοῦ τείχους ἀπιέναι, ἂν μὴ τῷ ὅλῳ ὑπολάβωσι τοῦ 
παντὸς κρείττους εἴγε" φοβερὸν 1 γὰρ ἡ ἀποχιύρη͵ σις. ἐπεὶ50 
δὲ ταῦτ᾽ εἶπεν, ἔδοξέ τε ὀρϑῶς τοῖς παροῦσι λέγειν χαὶ 
ἦγεν ὃ Γωβρύας ὥςπερ ἐχέλευσεν. παραμειβομένου δὲ 
τὴν πόλιν τοῦ στρατεύ ματος ἀεὶ τὸ ὑπολειπόμενον ἰσχυ- 
ούτερον ποιούμενος ἀπεχιήρει. 

᾿Επεὶ δὲ πορευόμενος οἵτως ἐν ταῖς γιγγομέναις ἡιιέ-51 
ραις ἀφιχνεῖται εἰς τὰ κμιεϑόοια τῶν Σέρων καὶ π16- 
δων, ἔνϑενπερ ὡρμᾶτο, ἐνταῦϑα δὴ τοία ὄντα τῶν "ΟΝ 
Ων φρούρια, ἐν μὲν αὐτῶν τὸ ἀσθενέστατον βίᾳ 1 ποος- 
βαλὼν ἔλαβε. τὼ δὲ δύο φοουοίω «φοβῶν μὲν 'Κὶ θοὸς, 
πείϑων δὲ Γαδάτας ἔπεισε παραδοῦναι τοὺς φυλάτ- 
τοντάς. 

ή5. ἀνειογμένοις ἐπὶ πολύ] Ῥτορίον δηριυιβιῖαβ τίσιν ἦν Ἰομ- 
σιιπὶ 56 ἰθῖθ ἈΡΊ 6 σομθι 508 ἀἴςοτα νἱἀθίαν. [πὲ πἰπὸ Πἶθτὸ 
Ἰορίταν ἀνει μένοις. 48. ἀπέχοντας) ἃ ΒαΑΡγ]οπο. Μοχ πᾶς 
ὕχλος δεινὸς φαίνεται φαντ αἰχὶς φοάριι ποῦ ἃ γ6 ἀρ, ρ Ὁ 
ἦν σοι πν πὶ δι ϊρηιίαπι ἰοῇοχὶϊ {πθὴὶ ποΐαυτμνιϑ βαργα ΠΕ 
2. Οιοά ποῦ ρθγοθρϑυιηξ αυὶ (αν εῖτειι ἰηΐεττθ ΠΟ ων 
51. πείϑων ἔπεισε! Ἐτιιξῖτα ἢος πυρὰς ορχοϊίανίι. Ὑ1. 4. 18. εἰ 
δὲ τῷ ὠϑοῦντες ἐξώσειν πιστεύουσιν. ἍΠ1. 4. 9. ἀλλ ὑπω- 
χούων σχολὴ ὑπήχουσα. 
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ἀδέ, 

ΟΆΑΟΎΨ, Υ, 
“- 

Οἴλν πονὶ πν]]ΠΠἴο5. 6. π1ι5. ταυτν18. Οὐ ΠΝ δ1}5. τν15-- 
5115 ογαῖ, α Ῥοιβδὶία δ γαχάγεην νϑηϊδβδοΐ, ἷο ἰωνίϊαιι (γι 
6δο Τ᾿ βροηῖτι5. ἦν οἷτις οαβί νὰ Ριοξδοϊβοϊζιν, αιοά! Οὐ 5115 Θχρ- 
οἰπθιις ΜΙοἀουιην ἀσυβ πηοϊοβίιιβ 6555 ΠῸΝ σε. Οὐγειβ ον ῖδην 
(ὐγαχαν Ριοοθαι συν δαιυτῖίαϊι. ΑΠπονοαῖῖο μου ὑγαχάνθ δὲ 

γτιιηι. Ογάχανεβ γϑοοηο αι. ἀδαάποϊτιν 1ἢ ἰαογδαοσιἝίαν οἵ 
ἀοπαῖιν ἃ 5ιι:15. θὰ Ογαᾶχανοβθ οὐ ϑι15 οοδμᾶΐ, Ογειβ ἧι 
οομποίΐοῃθ διιϊοουὴ γοΐοεὶ 6 61 ]ὸ ἀιϊισειάο. 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτα διεπέπρακτο, πέιιπει πρὸς Κυαξάρην 
χαὶ ἐπέστελλεν αὐτῷ ἥκειν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, ὅπως 
περί τὲ τῶν φρους οίων ὧν εἰἶλ ἡφέσαν βουλεύσαιν τὸ ὕ,τι 
χφήσαιντο, καὶ ὅπως ϑεασάμενος τὸ στράτευμα καὶ περὶ 
τῶν ἄλλων σύμβουλος γίγνοιτο ὃ,τι δοκοίη ἐχ τούτου 
πράττειν" ἐὰν δὲ κελεύῃ, εἶπέ, ἔφη, ὅτι ἐγὼ ἂν ὡς ἐχεῖ-. 
γῸΨγ ἴοιμει στρατοπεδευσόμενος. ὃ μὲν δὴ ᾿ἄγελός- ὠχετο 
ταῦτ᾽ ἀπαγγέλλων. 
Ὃ δὲ Κῦρος ἐν τούτῳ ἐχέλεισε τὴν τοῦ “σσυρίου 

σχην ἦν; ἣν Κυαξάρῃ οἵ ]ῆδοι ἐξεῖλον, ταύτην χατα- 
σχευάσαι ὡς βέλτιστα τῇ τὲ ἄλλῃ χατασχευῇῆ ἣν εἶχον 
καὶ τὼ γυναῖχε εἰςαγαγεῖν εἰς τὸν γυναιχῶνα τῆς σχη- 

γῆς καὶ οὺν αὐταῖς τὰς μοισουργοὺς αἵπερ ἐξηρημέναι 
ἦσαν Κυσξάρῃ. οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἔπραττον. ὃ δὲ πειι-- 
φϑεὶς πρὸς τὸν Κυαξάρην ἐπεὶ ἔλεξε τὰ ᾿ἐντετωλμένῳ 
ἀχούσας αὐτοῦ ὃ Ἀτωξάρης ἔγνω βᾶτιον εἶναι τὸ στρά- 
τέρμ μένειν ἐν τοῖς μεθορίοις. χαὶ γὰρ οἱ Πέρσαι οὐς 
μετεπέμψατο ὃ Κῦρος ἦχον" ἦσαν δὲ μυριάδες τέττα- 
οὲς τοξοτῶν χαὶ πελταστῶν. ὁρῶν οἷν καὶ τούτους σι- 
γνομένους πολλὰ τὴν ΠΊ, διχὴν τοΐίτων ἂν ἐδόχει ἥδιον 
ἀπαλλαγῆναι ἢ ἄλλον ὄχλον εἰςδέξασϑαι. ὃ μὲν δὴ ἐχ 

1. ((ν πὶ δοχοίη οπυῖβὶ οὐἵθν τπὸ ἰἴδνο, δὲ ἔαϊββοῖ οἰΐϑπν βἰηδ 
11ὸ οπιϊθηήιιη. Νὰμπη 8 ΠΠ πᾷ Ἁαϊάθην φυοῦ ΠἸοὶ βοίθὲ. ἷπ 
ογαϊϊομθ ΟΡ] ]τιὰ βθυν δι] ἄν, 864] οοπϊιποιζντιιν ἐπι ορ αξένιει 
Ἰγϑηϑίγθ, ἰοοιμι εἷος μᾶρϑί. Βδβοίὰ ἔοτεε δῃϊη ὨΘ αι ὅντε ἂν 
δοχοίη ΘΖ. ὅ,τι ἂν δοχῇ, 568 δ.τι δοχεῖ, τὶ 5. 49, ὅπως βου-.- 
λευσώμεϑα σὺν σοὺ ὅ,τι ΝΗ ΝΡ τὸ ἐκ τοῦδε. . 2. Οοπξ, 
γε ὅ 52. 8. Πέρσαδι ΤΥ. ὅ 

“τὼν ἃ, ὦ . 
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Περσὼν ἄγων τὸν σ ατὸν ἐρόμενος τὸν Κυαξάρην κατὰ 
τὴν Κύρου ἐπιστολὴν εἴ τι δέοιτο τοῦ στρατοῦ, ἐπεὶ 
οὐκ ἔφη δεῖσθαι, αὐϑημιερόν, ἐπεὶ ἤκουσε παρόντα Κῦ- 
ρον; ὠχετο πρὸς αὐτὸν ἄγων τὸ στράτευμα. 

δὲ Κυαξάρης ἐπορεύετο τῇ ὑστεραίᾳ σὺν τοῖς 
παραμείνασιν ἱππεῦσι Π]ήδων᾽ ὡς δ᾽ ἤσϑετο ὃ «Κῦρος 
᾿προςιόντα αὐτόν, λαβὼν τούς τε τῶν ᾿“Περσῶν ἱππέας, 
πολλοὺς ἤδη ὄντας, χαὶ τοὺς Ἰήδους πάντας χαὶ τοὺς 
“Ἱρμενίους χαὶ τοὺς “Ὑρχανίους χαὶ τῶν ἄλλων ξυμμιά- 
χων τοὺς μενεβενοαρ ποι, τε καὶ εὐοπλοτάτους ἀπήντα 
ἐπιδειχνὺς τῷ Κυαξάρῃ τὴν δύναμιν. ὃ δὲ Κυαξόρης 
ἐπεὶ εἶδε σὺν μὲν τῷ Κύρῳ πολλούς τε καὶ καλοὺς 
κἀγαϑοὺς ἑπομένους, σὺν ἑαυτῷ δὲ ὀλίγην τε καὶ ὁλέ- 
γου ἀξίαν ϑεραπείαν, ἄτιμόν τι αὐτῷ ἔδοξεν εἶναι καὶ 
ἄχος αὐτὸν ἔλ αβεν. ἐπεὶ δὲ καταβὰς ἀπὸ τοῦ ἵππου ὃ 
Κῦρος προςῆλϑεν ὡς φιλή ἥσων αὐτὸν κατὰ γόμον, ὃ Κυα- 
Ἑάρης κατέβη μὲν ἀπὸ τοῦ ἃ ἵππου, ἀπεστράφη δέ" καὶ 
ἐφίλησε μὲν. οὔ, δαχρύων δὲ φανερὸς ἦν. ἐχ τούτου δὴ 
ὃ Κῦρος τοὺς μιὲν ἄλλ οὺς πάντας ἀποστάντας ἐχἕλευσεν 
ἀναπαύεσϑαι" αὐτὸς δὲ λαβόμενος τῆς δεξιᾶς τοῦ 
Κυαξάρου χαὶ ἀπαγαγὼν αὐτὸν τῆς ὁδὸῦ ἔξω ὑπὸ 
φοίνιχάς τινας; τῶν τε ΜΠηδιχῶν πίλων ὑποβαλεῖν ἐχέ- 
λευσεν αὐτῷ καὶ χαϑίσας αὐτὸν καὶ παρακαϑισάμεγος 
εἶπεν ὧδε. 

Εἰπέ μοι, ἔφη; πρὸς τῶν ϑεῶν, ὦ θεῖε, τί εἰσι 
ὀργίζῃ καὶ τί χαλεπὸν δρῶν οὕτω χαλ ἐπῶῦς. φέρεις ; ἐν-- 
ταῦϑα δὴ δ Κυαξάρης ἀπεκρίνατο ΐ “Ὅτι, ὦ Κῦρε, δο- 
κῶν γε δὴ ἐφ᾽ ὅσον ἀνϑρώπων μνήμη ἐφιχνεῖται καὶ 
τῶν πάλαι προγόνων καὶ πατρὸς βασιλέως πεφυχέναι 
καὶ αὐτὸς βασιλεὺς νομιζόμενος εἶναι, ἐμαυτὸν μιὲν 
ὁρῶ οὕτω ταπεινῶς χαὶ ἀναξίως ἐλαύνοντα, σὲ δὲ τῇ 
ἐμῇ ϑεουπείᾳ καὶ τῇ ἄλλῃ δυνάμει μέγαν τε καὶ μὲγ αλο- 
πρὲπῇ παρόντα. καὶ ταῦτα χαλεπὸν μὲν οἶμαι καὶ ὑπὸ 
πολεμίων παϑεῖν, πολὺ δ᾽, ὦ Ζεῦ, χαλεπώτερον ὑφ᾽ 
ὧν ἥκιστα ἐχρῆν ταῦτα πεπονϑέναι. ἐγὼ μὲν γὰρ δοχιῶ 
δεκάκις ἂν κατὰ τῆς γῆς καταδῦναι ἥδιον ἢ ὀφϑῆναι 
οὕτω ταπεινὸς χαὶ ἰδεῖν τοὺς ἐμοὺς ἐμοῦ ἀμελή σαντάς 
καὶ ἐπεγγελῶντας ἐμοί, οὐ “γὰρ ἀγνοτῦ τοῦτο, ἔφη ὅτι 
οὐ σύ μου μόνον μείζων εἰ ἀλλὰ καὶ οἱ ἐμοὶ δοῦλοι 

Η 
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ἐσχυρότεσοι ἐμοῦ ὑπαντιάζουσί μοι καὶ χατεσχευασμέγοι 
εἰσὶν ὥςτε δύνασϑαι ποιῆσαι μᾶλλον ἐμὲ χαχῶς ἢ παξ 

10ϑεῖν τὑπὶ ἐμοῦ. χαὶ ἅμα ταῦτα “λέγων πολὺ ἔτε μᾶλλον 
ἐχουτεῖτο ὑπὸ τῶν δαχούων, ὥςτε καὶ τὸν Κῦρον ἐγεξε-- 
σπάσατο ἐιιπλησϑῆ γαὶι δαχούων τὰ ὄμματα. ἐπισχὼν δὲ 
μικοὺὸν ἔλεξε τοιάδε ὃ Κῖρος. 

ζλλὰ ταῦτα μέν, ὖ Κι "αξάρη, οὔτε λέγεις ἀληϑῆ 
οὔτε ὀρϑῶς γι} ὥσκεις, εἰ οἴξι τῇ ἐμῇ παρουσίᾳ ἤ]ήδους 

11 χατεσχειάσϑαι ὥςτε ἱχαν οὺς εἶναί σε καχῶς ποιεῖν. τὸ μέν-- 
τοι σὲ ϑυμοῦσϑαι οὐ ϑαυμάζω" εἰ μέντοι γε δικαίως 
: ἀδίχως αὐτοῖς χαλεπαίνεις, παρήσω τοῦτο" οἶδα Ζὰρ 
ὅτι βαρέως ὁ ἂν φέροις ἀκού Ὧν ἐμοῦ ἀπολογουμένου ὑπὲρ 
αὐτῶν" τὸ μέντοι ἄνδρα ἄρχοντα πᾶσιν ἅμα χαλεπαί- 
γειν τοῖς ἀρχομένοις, τοῦτο ἐμοὶ δοχεῖ μέγα ἁμάρ- 
τημα εἶναι. ἀγνάγχη γὰρ διὰ τὸ πολλοὺς μὲν φοβεῖν 
τ λοῖε ἐχϑροὺς ποιεῖσϑαι, διὰ δὲ τὸ πᾶσιν ἅμα χαλε- 

12 παίνειν πᾶσιν αὐτοῖς δμόγοιαν ἐμβάλλειν. ὧν ἕγεχα,, εὖ 
ἰσϑι, ἐγὼ οὐχ ἀπέπεμπον ἄνε εὖ ἐμαυτοῦ τούτους φο- 
βούμενος μή τι γένοιτο διὰ τὴν σὴν ὀργὴν ὅτι ὐῤνδκες 
ἡμᾶς λυπῆς σοι. ταῦτα μὲν οὖν σὺν τοῖς ϑεοῖς ἐμοῦ πα- 
θόντος ἀσφαλῶς ἕξει σοι" τὸ μέντοι σε νοϊιίζειν ὑπὶ 
ἑμιοῦ, ἀδικεῖσθαι, τοῦτο ἐγὼ πάνυ χαλεπῶς φέρω, εἶ 
ἀσχῶν ὅσον δύναμαι τοὺς φίλους ὡς πλεῖστα ὀγαϑὰ 

1 ποιεῖν ἑ ἕπειτα τάναντία τούτου δοχῶ ἐξεργάζεσϑαι. ἀλλὰ 
γάρ, ἔφη; μὴ οὕτως εἰχῇ ἡμᾶς αὐτοὺς αἰτιώμεϑα, 
ἀλλ᾽, εἰ δυγατόν, σαφέστατα κατίδωμεν ποῖόν ἐστι τὸ 
παρ᾽ ἐμοῦ ἀδίκημα. χαὶ τὴν ἐν φίλοις δικαιοτάτην ὑπό- 
ϑεσιν ἔχω ὑποτιϑέναι" ἐὰν γάρ τί σε. φανῶ καχὸν 
πεποιηχίς, ὁμολογῶ ἀδιχεῖν" ἐὰν μέντοι μηδὲν φαίνω- 
μαι κακὸν πεποιηκὸς μηδὲ βουληϑείς, οὐ χαὶ σὺ αὖ 
δμολογήσεις μηδὲν ὑπ ἑμοῦ ἀδικεῖσθαι; “4λλ ἀνάγκη, 

14ξςφη. πνδὲ δὴ καὶ ἀγαϑά σοι πεπραχὼς δῆλος ὦ καὶ 
προϑυμούμενος πρᾶξαι ὡς ἐγὼ πλεῖστα ἠδυνάμην, οὐχ 
ἂν καὶ ἐπαίνου σοι ἄξιος εἴην μᾶλλον ἢ μέμψεως; Δ{- 

ἐόκαιον γοῦν, ἔφη. “γε τοίνυν. ἔφη ὃ Με, σκοπῶμεν 
τὰ ἐμοὶ πεπραγμέν ά πάντα χα ον ὥρμουν οὕτω γὰρ δὴ 
μάλιστα δῆλον ἔσται ὃ,τε τε αὐτῶν ἀγαϑόν ἐστι καὶ ὅ,τε 

12. ὀργή»] Υ͂. ΤΥ͂. ὅ. 9. πος Ὁ : 
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κακόν. ἀρξώμεϑα ἀμ ἔφη, ἐχ τῆςδε τῆς ἀρχῆς, εἰ χαὶ1θ 
σοὶ ἀρχούντως δοχεῖ ἔχειν. σὺ γὰρ Πλωδο “δαὶ ἤσϑου 
πολλοὺς πολεμίους ἠθροισμένους, χαὶ τούτους ἐπὶ σὲ 
χαὶ τὴν σὴν χώραν ὁρμωμένους, εὐϑὺς ἔπεμπες πρό 
τε τὸ. χοινὸν Περσῶν συμμάχους αἰτούμενος καὶ πρὸ 
ἐμὲ ἰδίᾳ δεόμεν Ὃς πειρᾶσθαι αὐτὸν ἐμὲ ἐλϑεῖν ἡγούμενον, 
εἴ τινὲς. ̓ Πεοσῶν ἴοιεν. οὔχουν ἐγὼ ἐπείσθην τε ταῦτα 
ὑπὸ σοῦ χαὶ παρεγενόμην ἄνδρας ἄγων σοι ὡς ἦν δυ- 
γατὸν πλείστους τε χαὶ ἀρίστους . Ἦλ ϑὲς γὰρ. οὖν, ἔφη.17 
Ἔν τούτῳ τοίν ὑν., ἔφη; ποῶτόν μοι εἰπὲ πότερον ἀδι- 
χίαν τινά μου πρὺς σὲ κατἔγν Ὡς ἢ μᾶλλον εὐεργεσίαν; 
Ζῆλον, ἔφη ὃ ᾿ ὃ Κυαξάρης ; ὅτι ἔχ γε τούτων εὐεργεσίαν. 
Τί: γάρ, ἐ ἔφη: ἐπεὶ οἱ πολέμιοι ἦλθον καὶ διαγωνί Ξεσϑαι18 
ἔδει πρὸς αὐτούς, ἐν τοί τῷ χατεν όησάς ποῦ μεΐῦ πόνου 
ἀποστάντα ῆ τινος χιγδύνου φεισάμενον; Οὐ μὰ τὸν 
4. ἔφη; οὐ μὲν δή. Τί γάρ, ἐπεὶ νίχης γενομένης 19 
σὺν τοῖς ϑεοῖς ἡμετέρας καὶ ἀναχωρησάντων τῶν πολε- 
μίων παρεχάλουν ἐγώ σε ὕπως κοινῇ μὲν αὐτοὺς διώ- 
χοιμεν, χοινῇ δὲ τιμωφοίμεϑα, κοινῇ δὲ εἴ τι καλὸν χά- - 
γαϑὸν ϑδμῥαέν οι, τοῦτο καρποίμεϑω, ἐν τούτοις ἔχεις 
τινά μου πλεονεξίαν κατηγορῆσαι; ὃ μὲν δὴ Κυαξάρης20 
πρὸς τοῦτο ἐσίγα " ὃ δὲ ᾿Κρὸξ πάλιν ἔλεγεν ὧδε. Δλ» 
εἶ πρὸς τοῦτο σιωπᾶν ἥδιόν σοι ἢ ἀποχρίνασϑαι, τόδε 
7,» ἔφη ; εἰπὲ εἴ τι ὐράξθοι ἐνόμισας ὅτι ἐπεί. σοι 
οὐχ ἀσφαλὲς ἐδόχει εἶναι διώκειν, σὲ μὲν. αὐτὸν ἀφῆκα 
τούτου τοῦ κινδύνου, ἱππέας δὲ τῶν σῶν συμπέμιναι 

“- 
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μοι ἐδεόμην σου" εἶ ̓ γὰρ χαὶ τοῦτο αἰτῶν ἠδίχουν, ἀλ- 
λως τε αὶ προπαρεσχηκὼς ἐμαυτόν σοι σύμμαχον, 
τοῦτ᾽ αὖ παρὰ σοῦ, ἔφη, ἐπιδεικνύσϑω. ἐπεὶ δ᾽ αὖ καὶξ!} 
πρὸς τοῦτο ἐσίγα ὃ Κυαὰαξ ξάρης; .4λλ εἰ μηδὲ τοῦτ᾽, 
ἔφη, βούλει ἀποχρίνασϑαι, σὺ δὲ τοὐντεῦϑεν λέγε εἴ 
τι αὖ ἠδίχουν ὅτι σοῦ ἀποχριναμένου ἐμοὶ ὡς οὐκ ἂν 
βούλοιο ̓ εὐϑυμουμένους δρῶν Τη;; ἴους τούτου παύσας 
αὐτοὺς ἀναγχάζ εἰν κινδυνεύσοντας ἰέναι, εἴ τι αὖ σοι 
γα τοῦτο χαλεπὸν ποιῆσαι ὅτι ἀτιελ ἥσας τοῦ ὀργίζε-: 

1θ. ἀρχῆς. Οἴδπι οχ Ογαχανὶς σοῖο ει αν δύ Ι. 5. 4. -- 
Ζοειν) ΓΑΌΘΥῚ τὐπιι8 οἴπὶ αἰϊο εἶθ τπρῖβ ἔοεμεεν (οη!. Ε 3. 

ΝΥ Δ Δ, 52. οί, ΓΥ. 1. 12. 554. “τ ὃν τε αὖ, ἠδίχουν 

, ἴὰχ Βὶ5Β ψφυδθ βεσυπηΐαν εἴ --- δοχῶ Ὃς χα ἰπιογροϑβῖϊα. 
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εἰ 
σϑαί σοι ἐπὶ τούτοις πάλιν ἤτουν σε οὗ ἤδειν οὔτε σοὶ 
μιεῖον ὃν δοῦναί μοι οὐδὲν οὔτε ῥᾷον ἤήδοις ἐπιταχϑῆ- 
γαι [οὐδέν}7" τὸν “γὰρ βουλόμενον δήπου ἕπεσϑαι ἤτησά 

22σε δοῦναί μοι. οὐχοῦν τούτου τυχὼν παρὰ σοῦ οὐδὲν 
ἤνυον εἰ μὴ τούτους πείσαιμι. ἐλϑὼν οὖν ἔπειϑον αὐ- 
τοὺς χαὶ οὺς ἔπεισα τούτους ἕχων ἐπορευόμην σοῦ ἐπι- 
τρέψαντος. εἶ δὲ τοῦτο αἰτίας ἄξιον γομέζεις, οὐδ᾽ ὅ,τι 
ἂν διδῷς, ὡς ἔοιχε; παρὰ σοῦ δέχεσθαι ἀναίτιόν ἐστιν.- 

2ϑοὐχοῦν ἐξωρμήσαμεν οὕτως" ἐπειδὴ δὲ ἐξήλ ϑομέεν, τι 
ἡμῖν πεπραγμένον οὐ φαῦν ἐρόν ἐστιν; οὐ τὸ στρατύπε- 
δον ἥλωχε τῶν πολεμίων; οὐ τεϑνᾶσι πολλοὶ τῶν ἐπὶ 
σὲ ἀϑόντων: . ἀλλὰ μὴν τῶν γε ζώντων ἐχϑρῶν πολλοὶ 
μιὲν ὅπλων ἐστέρηντ πε, πολλοὶ δὲ ἵππων " χρήματά γε 
μὴν τὰ τῶν φερόντων καὶ ἀγόντων τὰ σὰ πρόοϑεν γῦν 
δρᾷς τοὺς σοὺς φίλους καὶ ἔχον τας καὶ ἄγον τὰς τὰ μὲν 

24σοί, τὰ δὲ αὖ τοῖς ὑπὸ τὴν σὴν ἀρχήν. τὸ δὲ πάντων 
μέγιστον χαὶ χάλλιστον, τὴν μὲν σὴν χώραν αὐξανομιέ- 
»ὴν δρᾷς, τὴν δὲ τῶν πολεμίων μειουμἔνην, καὶ τὰ 
μὲν τῶν πολεμίων φρούρια, ἐχόμενα, τὰ δὲ σὰ τὰ πρό- 
τερον εἰς τὴ ν Σύρων ἐπιχράτειαν συγκατασπασϑέντα νῦν 
τἀναντία σοὶ προςχεχωρηχότα " τούτων δὲ εἴ τι χαχόν 
σοι ἢ εἴ τι μὴ ἀγαϑόν σοι μαϑεῖν μὲν ἔγωγε βούλεσϑαι 
οὐκ οἶδα ὕπως ἂν εἴποιμι, ἀκοῦσαι μέντοι. γξ οὐδὲν χο-- 

οϑλύει. ἀλλὰ λέγε ὅ,τι γιγνώσκεις περὶ αὐτῶν. ὃ μὲν δὴ 
Κῦρος οὕτως εἰπὼν ἐπαύσατο" ὃ δὲ Κυαξάρης ἔλεξε 
πρὸς ταῦτα. τάδε. 

“4λλ . ὦ Κῦρε, ὡς μὲν ταῦτα ἃ σὺ πεποίηκας καχά 
ἐστιν οὐχ οἶδ᾽ ὅπως χρὴ λέγειν" δ εὖ γε μέντοι, ἔφη, ἰσϑε 
ὅτι ταῦτα τὰ ἀγαϑὰ τοιαῦτά ἐστιν οἷα. ὅσῳ πλείονα 

2θφαίνεται, τοσούτῳ μᾶλλον ἐμὲ βαρύνει. τήν τε γὰρ χώ- 
ραν, ἕφη, ἐγὼ ἂν τὴν σὴν ἐβουλόμην τῇ ἐμῇ δυνάμει 
μείζω ποιεῖν μᾶλλον ἢ τὴν ἐμὴν ὑπὸ σοῦ δρᾶν οὕτως 
αὐξανομένην" σοὶ μιὲν γὰρ ταῦτα ποιοῦντι καλά, ἐμοὲ 

“1δέ γέ ἐστί πῇ ταῦτα ἀτιμίαν φέροντα. καὶ χρήματα 
οὕτως ἄν μοι δοχῶ ἡδιόν σοι δωρεῖσϑαι ἢ πα ἃ σοῦ 
οὕτω λαμβάνειν ὡς σὺ νῦν ἐμοὶ δίδως" τούτοις͵ ς γὰρ 

23. τῶν ζώντων» Οοπῖ. ΙΥ͂. 2. 832. Υ. 8. 25. οά, φρούρια 
Οοηΐ, ΥΓ΄. 4. 51. : ἘΣ ᾿ 
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πλουτιζόμενος ὑπὸ σοῦ καὶ μᾶλλον αἰσϑάνομιαι οἷς πε- 
γέστερος γίγνομαι. καὶ τούς γ ἐμοὺς ὑπηχόους ἰδὼν μικρά 
γε ἀδικουμένου ς ὑπὸ σοῦ ἧττον ἂν δοκῶ λυπεῖσϑαι ἢ νῦν. 
ὑρῶν ὅτε μεγάλα ἀγαϑὰ πεπόνϑασιν ὑπὸ σοῦ. εἰ δέ σοι,28 
ἔφη: ταῖτα δοχιῦ ἀγν μόνως ἐνθυμεῖσθαι, μὴ ἐν ἐμοὶ 
αὐτὰ ἀλλ᾽ εἰς σὲ τρέψας πάντα καταϑέασαι οἷά σοι 
φαίνεται. τί γὰρ ἄν, εἴ τις κύνας οὺς σὺ τρέφεις φυ- 
λακῆς ἕνεκα σαυ τοῦ τὲ καὶ τῶν σῶν τούτους ϑεραπεύων 
ὙΨ ὡριμωτέρους ἑαυτῷ 5) σοὶ ποιήσειεν, ἄρα ἄν σε εὐ- 
ἀξ αι τούτῳ τῷ ϑεραπεύματι ΠΕ δὲ τοῦτό σοι δοχεῖ29 
μικρὸν εἶναι, ἐχεῖνο κατανόησον" εἴ τις τοὺς σὲ ϑερα- 
πεύοντας, οὺς σὺ καὶ φρουρᾶς καὶ στρατείας ἕνεχα χέ- 
κτῆσαι, τούτους οὕτω διαϑ είη ὡςτ᾽ ἐχείνου μᾶλλον ἢ 
σοῦ βούλεσϑαι εἶναι, ἄρα ἂν ἀντὶ ταύτης τῆς εὐεργεσίας 
χάριν αὐτῷ εἰδείης ; τί δέ, ὃ μάλιστα ἄνϑρωποι ἀσπά-30 
ζον ταί τε καὶ ϑεραπείουσιν οἰχειότατα, εἰ τις τὴν γυναῖχα 
τὴν σὴν οὕτω ϑεραπεύ σειὲν ὥςτε φιλεῖν. αὐτὴν μᾶλλον 
ποιήσειεν ἑαυτὸν ἢ σέ, ἄρα ἄν σε τῇ εὐεργεσίᾳ ταύτῃ 
εὐφράναι; πολλοῦ γ᾽ ἄν, οἶμαι, καὶ δέοι" ἀλλ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι 
πάντων ἂν “μάλιστα ἀδικοίη σε τοῦτο ποιήσας. γα δὲ81 
εἴπω καὶ τὸ μάλιστα τῷ ἐμῷ πάϑει ἐμφερές, εἴ τις οὺς 
σὺ ἤγαγες Πέρσας οὕτω ϑεραπεύσειεν ὥςτε αὑτῷ ἥδιον 
ἕπεσϑαι ἢ σοί, ἀρ ἂν φίλον αὐτὸν γομίζοις ; οἶμαι μὲν 
οὔ, ἀλλὰ πολεμιώτερον ἂν ἢ εἰ πολλοὺς αὐτῶν χαταχά- 
γοι. τό δ᾽ ὃ τὶς τῶν σῶν φίλων. φιλοφρόνως σου εἰ- -32 
πόντος λαμβάνειν ὁπόσα ἐϑέλοι εἰτ αὐτὸς τοῦτο ἀκού- 

σας λαβὼν οἴχοιτο ἅπαντα ὁπόσα δύναιτο, καὶ αὐτὸς 
μέν γε τοῖς σοῖς πλουτοίη, σὺ δὲ μηδὲ μετρίοις ἔχοις 
χρῆσϑαι, ἀρ' ἄν δύναιο τὸν τοιοῦτον ἄμεμπτον φίλον 
70 ομίζειν; δῦν μέντοι ἐγώ, ὦ Κῦρε, εἶ μὴ ταῖτα ἀλλὰ33 
τοιαῦτα ὑπὸ σοῦ δοχῶ πεπονϑέναι. σὺ γὰρ ἀληϑὴ λέ. 
7γεις " εἰπόντος ἐμοῦ τοὺς ἐϑέλοντιις ἄγειν λαβὼν ὥὠχου 
πᾶσάν μου τὴν δύν γάμιν,. ἐιιὲ δὲ ἔρημον κατέλιπες " καὶ 
γῦν ἃ ἔλαβες τῇ ἐμῇ δυ "άμεει ἄγεις δή μοι χαὶ τὴν ἐμὴν 
χώραν αἴξεις σὺν τῇ ἐμῇ ῥώμῃ, ἐγὼ δὲ δον οὐδὲν 

27. οἷς] ὡς Ἠεϊιοτῆιϊι5. 28, τί γὰρ ἄν εἰ ἄρα ἀν Ἰχογτν τα 
ἐς παραλλήλου. Θεά πο πγαϊο Αἰ ἀοἴθηι {ν: Ζυονοῦο ἀρ ῖιι8 
Ῥιοοοράϊι οὐϑιῖο, ΒΡΟΥΒΊΠ Ροϑβὶίο τί γάρ Ν᾽ μώδω στὴ εὐαομγία 

φοπϊπποίο,. ΕΠ ἢτὰ βοαυίιιν τί δέ; --- ἀρ᾽ ἄγ. 
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συναίτιος ὧν τῶν ἀγαϑῶν παρέχειν ἐμαυτὸν ὥςπερ γυνὴ 
εὖ ποιεῖν, καὶ τοῖς τε ἄλλοις ἀνϑρώποις καὶ τοῖςδε τοῖς 
ἐμοῖς ὑπηχόύοις σὺ μὲν ἀνὴρ φαίνῃ; ἐγὼ δ᾽ οὐχ ἄξιος 

ϑ4ἀρχῆς. ταῦτά σοι δοχεῖ εὐεργετή ματα εἶναι, ὦ Κῦρε; 
εὖ ἰσϑ᾽ ὅτι εἴ τι ἐμοῦ ἐκήδου, οὐδενὸς ἂν οὕτω με 
ἀποστερεῖν ἐφυλά ὕττου ὡς ἀξιώματος χαὶ τιμῆς. τί γὰρ 
ἐμοὶ 7 πλέον τὸ τὴν γῆν πλατύνεσϑαι; αὐτὸν δὲ ἀτιιά- 
ζεσϑαι; οὗ γάρ τοι ἐγὼ ΠΠήδων ἦρχον διὰ τὸ κρείττων 
αὐτῶν πάντων εἶναι, ἀλλὰ μᾶλλον διὰ τὸ αὐτοὺς τού- 
τους ἀξιοῦν ἡμᾶς ἑαυτῶν πάντα βελτίονας εἶναι. 

8385 Καὶ ὃ Κῦρος ἔτι λέγοντ τος αὐτοῦ ὑπολαβὼν εἴ; γιξ, 
Πρὸς τῶν ϑεῶν, ἔφη, ὦ θεῖε; εἴ τι κἀγώ σοι πρότε- 
ρον ἐχαρισάμην, χαὶ σὺ νῦν ἐμοὶ χάρισαι ὧν ἂν δεηϑῶ 
σου" παῖσαι, ἔιη, τὸ νῦν εἶναι, μεθ ὀμεγός. μοι" ἑπει- 
δὰν δὲ πεῖραν ἡμῶν λάβῃς πῶς ἔχοικιεν πρὸ ἧς σέ, ἐὰν 
μὲν δὴ σοι φαίνηται τὰ ὑπ᾽ ἐμοῦ 1 πέπιρα) γμένα ἐπὶ τῷ σῷ 
ἀγαθῷ πεποιημιένα, ἄσπαξ ομένου τέ μιού δε ἀγτασπάζου 

ϑθεὐεργέτην τε γόμιξε, ἐὰν δ᾽ ἐπὶ ϑάτερα, τότε μοι μέμφου. 
4λλ ἴσως μέντοι, ἔφη ῦ Κυαξάρης, καλῶς λέγεις" κἀγὼ 
οὕτω ποιήσω. Τί οὖν; ἔφη ὃ Κῦρος, ἢ χαὶ φιλὴ ἤσω σε; 
Εἰ σὺ βούλει, ἔφη. Καὶ οὐκ ἀποστρέψει μὲ ὥςπερ, ἄρῃ 
τι; Οὐχ ἀποστρέψομαι, ἕφη. καὶ ὃς ἐφίλησεν αὐτόν. 

57. ςς "δὲ εἶδον οἱ Π]ῆδοί τὲ καὶ οἱ Πέρσαι χαὶ οἱ ἄλ- 
λοι; πᾶσι γὰρ ἔμελεν ὅ,τι ἐκ τούτων ἔσοιτο, εὐθὺς ἤσϑη- 
σάν τε καὶ ἐφαιδρύνϑησαν. καὶ ὃ Κῦ ρος δὲ χαὶ ὃ Κυα- 
ξάρης ἀναβάντες ἐπὶ τοὺς ἵππους ἡγοῦντο, καὶ ἐπὶ μὲν 

τῷ Κυαξάρῃ οἱ "Π]ῆδοι ἕποντο," “Κῦρος γὰρ αὐτοῖς “ 
οὕτως ἐπένευσεν, ἐπὶ δὲ τῷ Κύρῳ οἱ Πέρσαι, οἱ δ᾿ 

58άλλοι ἐπὶ τούτοις. ἐπεὶ δὲ ἀφίχοντο ἐπὶ τὸ στρατόπε- ' 

δὸν χαὶ κατέστη σαν τὸν Κυαξάρην εἷς τὴν χατεσχευα- 
σμένην σχηγήν, οἷς μὲν ἐπετέταχτο παρεσχεύαζον τὰ ἢ] 

89ἐπιτήδεια τῷ Κυαξάρῃ" οἱ δὲ Π]ῆδοι ὅσον χρόνον σχο- 
λὴν πρὸ δείπνου ἤγεν. ὃ Κυαξάρης ὕεσαν πρὸς αὐτόν, 
οἱ μὲν χαὶ αὐξοὶ καϑ' ἑαυτούς, οἱ δὲ πλεῖστοι ὑπὸ ΚΩΣΣ 

83. Οὐπα σὺ μὲν ἀνὴρ ποπ σὺ μὲν γὰρ ἀνὴρ αϑϑεὶ ἴπ' τπ8-- 
ἸΙου Ρθιι5 ΠΡ 018. τὰὰΐα Βὰδςο οἷς ἀἰξιϊπρστιονε αἰ τοῖς τὲ ((λλοις 
ἀνθρώποις καὶ τοῖςδε τοῖς ἐμοῖς ὑπηκόοις ον (αέψη ἰὰπη σουθτς 
{πᾶν ΙΠΠΟΥΤῚ ΘΧΘΗΙΡΪΟ χαὶ απὶο τοῖς τε ἄοΐονο ἃς μαφ  ρέτὸς Βαοσ. 

4186 οἴ (αΐψη οομλιπχὶ οἴ πο αιιαι οἴ δοχῶ ἱπηριιηΐαϊν 
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᾿ς ροὺ ἐγκέλευστοι, δῶρα ἄγοντες, ὃ μέν τις οἰνοχόον. χα- 
 Λλόν, ὁ δ᾽ ὀψοποιὸν ἀγαϑόν, ὃ δ᾽ ἀρτοποιόν, ὃ δὲ 

μουσουργόν, οἱ δ᾽ ἐχπώμιατα, οἱ δ᾽ ἐσθῆτα καλήν" πᾶς 
δέ τις ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἕν γέ τι ὧν εἰλήφει ἐδωρεῖτο 
αὐτῷ" ὥςτε τὸν Κυαξάρην μετάγειν ὥσχειν ὡς οὔτε 40 

Κῦρος ἀφίστη αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ οὔϑ᾽ οἱ ῆδοι ἧττόν 
τι αὐτῷ προςεῖχον τὸν γοῦν ἢ καὶ πρόσϑεν. 

Ἐπεὶ δὲ δείπγου ὥρᾳ ἦν, καλέσας ὃ Κυαξάρηςδι, 
ἠξίου τὸν Κῦρον διὰ χϑόνου͵ ἰδόντα αὐτὸν συνδειπτεῖν. 
ὃ δὲ Κῦρος ἐ ἔφη, Τὴ δὴ σὺ κέλευε, (ὦ Κυαξάρη" ἢ 
οὐχ ὑρᾷς ὅτι οὗτοι οἱ παρόντες ἦφ ἡμῶν πάντες ἐπηρ- 
μένοι πάρεισιν: οὔχουν χαλῶς ἂν πράττοιμι εἰ τούτων 
ἀιιελῶν τὴν ἐμὴν ἡδονὴν ϑεραπεύειν δοκοίην. ὀμιελεῖ- 
σϑαι δὲ δοκοῦντες στρατιῶται, οἱ μὲν ἀγαϑοὶ πολὺ 
ἀϑυμότεροι γίγνονται, οἱ δὲ πονηροὶ πολὺ ὑβριστότεροι. 
ἀλλὰ σὺ μέν, ἔφη, ἄλλως τε χαὶ ὁδὸν μαχρὰν ἤχωγν42 
δείπνει ἤδη" καὶ εἴ τινές σε τιμῶσιν, ἀντασπάζου χαὶ 
εὐώχει αὐτούς, ἵνα σε καὶ ϑαῤῥήσωσιν" ἐγὼ δ᾽ ἀπιὼν 
ἐφ᾽ ἅπερ λέγω τρέψομαι. αὔριον δ᾽ ἔφη ; «πρωὶ δεῦρο43 
ἐπὶ τὰς σὰς ϑύρας παρέσονται πάντες οἵ ἐπιχαίριοι, 
ὅπως βουλευσώμεθα σὺν σοὶ ὅ,τι χρὴ ποιεῖν τὸ ἐκ 
τοῦδε. σὺ ὁ᾽ ἡμιῖν ἔμβαλε παρὼν περὶ τούτου πότερον 
ἔτι δοχεῖ στρατεῦ ἐσϑϑαι ἢ χκαιοὸς ἤδη 'διαλύειν τὴν στρα- 
τιάν. ἐχ τούτου ὃ᾽ τιὲν Ἀρί,βέρος ἀμφὶ δεῖπνον εἶχεν. 44 

ὃ δὲ Κῦρος συλλέ Ξας τῶν φίλων τοὺς ἱχανωτάτους καὶ 
φρονεῖν χαὶ σὺ μπράττειν, εἴ΄ τι δέοι, ἔλεξε τοιάδε. 

᾿Δνδοες φίλ οι, ἃ μὲν δὴ πρῶτα εὐξάμεθα, πάρεστι 
σὺν ϑεοῖς. ὅπῃ γὰρ ἄν πορευώμεϑα, χρατοῦμεν τῆς 
χώρας" χαὶ μὲν δὴ τοὺς πολεμίους δρῶμεν μειουμένους 
ἡμᾶς δὲ αὐτοὺς πλείονάς τὲ καὶ ἰσχυροτέρους γιγνοκιέ- 
γους. εἰ δὲ ἡμῖν ἔτι ἐϑελήσειαν οἱ γῦν προςγεγενημιένοι45 
σύμμαχοι παραμεῖναι, πολλῷ ἂν μᾶλλον ἀνέσαι δυ- 
ναίμεϑα χαὶ εἴ τι βιάσασϑαι καιροὺς καὶ εἴ τι πεῖσαι 
δέοι. ὅπως οὖν τὸ μιένειν ὡς πλείστοις συνδοχῇ τῶν 
συμμάχων, οὐδὲν μᾶλλον. τοῦτο ἔργον ἐμὸν ἢ καὶ ὑμέ- 
τερον μηχανᾶσϑαι. ἀλλ᾽ ὥςπερ χαὶ ὅταν μάχεσθαι δέ;,46 
ὃ πλείστους χειρωσάμενος ἀλκιμώτατος δοξάζεται εἶναι, 
οὕτω καὶ ὅταν πεῖσαι δέῃ, ὃ πλείστους ὁμόγνώμονας 
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4 πρακτικώτατος κρίνοιτο ἂν εἶναι. μὴ μέντοι. (ἧς λόγον 
ἡμῖν ἐπιδειξόμενοι οἷον ἂν εἴπητε πρὺς ἕχαστον αὖ- 
τῶν τοῦτο μελετᾶτε, ἀλλ ὡς τοὺς πεπεισμένους ὑφ᾽ 

ἀϑέχάστου δήλους ἐσομένους οἷς ἂν πράττωσιν οὕτω πα- 
ρασχευάζεσϑε. καὶ ὑμεῖς μέν, ἔφη; τούτων ἐπιμελεῖσϑε" 
ἐγὼ δὲ ὅπως ἂν ἔχοντες τὰ ἐπιτήδεια ὅσον ἄν ἔγωγε 
δύνωμαι οἱ στρατιῶται περὶ τοῦ στρατεύεσϑαι βου- 
λείωνται τούτου πειράσομαι ἐπιμελεῖσθαι. 



ξ. 

οι νὰν ἋΣ: 

Απὶς Ογαχανὶβ τὰ Ρου πα α]απ οοπρτοραὶὶ βοοῖδ τόσαπὶ Ογ- 
σι π αἰϊηντιαὶ δχϑγοϊζιμ. Ἐσνιεθββο ἰᾶτπη Ογᾶχϑνο ἀδοθγηϊίαις 
Βδ πν 6886 ρτοβθαιθπάιιμ. Ογτυς βιιδ δὲ τι οαϑβίθ 5 ποβεϊιπ 
δι δ] αἰϊὶ5. ἃ δι ἤἢονὰ δχϑί πηι. Ρυοραῖο ἰϊΐΐο σοπβὶϊο Ογττιϑ 
οδρῖϊ Ιοοὰ ΒΙΡουπὶβ ἰάοπεα. Ἐκφιϊίαϊι5 Ῥουβαγτιπ διισθίαν εἴ ἴῃ - 
δἰϊτατιπίαν Οἴσσιι5 ἔα] οα . - ἄγαβραθ, «ιυὶ Ῥαπίβθϑην σἱοϊατε δο- 
πδίιι5. γαῖ, Ἰριόβοῖς Ογσιιβ, διπάδπιαιε δ Βοβίββ βἰπηϊαὶθ ἔπσα 
ἀαυβθεὶ ἰγαηβῖνθ. ΑΡνυδάαϊαβ διοθβϑβιϊιν ἃ Ραηίθοα: ἰάθη Ογτὶ γϑη 
οὐχαϊοπι δάϊιναὶ. Ρ]διιβέχα οαστὰ ἐπχτρι5 δεάϊδοαὶ Ο γυτιβ. 

Ταύτην μὲν δὴ τὴν ἡμέραν οὕτω διαγαγόντες καὶ δει- 
πνήσαντες ᾿Αρολλιρβος τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ πρωὶ ἧκον. ἐπὶ 
τὰς Κυαξάρου ϑύρας πάντες οἱ ξύμμαχοι, ἕως οὖν ὃ 
Κυαξάρης ἐκοσμεῖτο : ἀκούων ὅτι πολὺς ὄχλος ἐπὶ τὰς 
ϑύρας εἴη, ἐν τούτῳ οἱ φίλοι τῷ Κύρῳ προςῆγον οἱ 
μὲν Καδουσίους δεομένους αὐτοῦ μένειν, οἱ δὲ "ἡ ΟΥρχκα- 
γίους, ὃ δέ τις Σάχας, ὃ δέ τις καὶ Γωβρύαν" “Υστά- 
σπης δὲ Γαδάταν τὸν εὐνοῦχον προςῆγε, δεόμενον τοῦ 
Κύρου μένειν. ἔνϑα δὴ ὃ Κῦρος γιγνώσκων σε. ἢ α- 
δάτας πάλ αι ἀπωλώλει τῷ φόβῳ μὴ λυϑείη ἣ στρατιά, 
ἐπιγελάσας εἶπεν, Ὦ Γαδάτα, δῆλος εἶ, ἔφη. ὑπὸ τοῦ 
“γοτάσπου τούτου πεπεισμένος ταῦτα γιγνώσκειν ἃ λέ- 
γεις. χαὶ ὃ Γαδάτας ἀνατείνας τὰς ; χεῖρας εἰς τὸν οὐρα- 
γὸν ἀπώμοσεν ἦ μὴν μὴ ὑπὸ τοῦ “Ὑστάσπου πεισϑεὶς 
ταῦτα γιγνώσκειν " ἀλλ᾽ οἶδα, ἔφη, ὅτι ἂν ὑμεῖς ἀπέλ- 
ϑητε, ἔῤῥει τἀμὰ παντελῶς " διὰ ταῦτα, ἔφη. καὶ τού- 
τῳ ἐγὼ αὐτὸς διελεγόμην, ἐρωτῶν εἶ εἰδείη τί ἐν νῷ 
ἔχειξ᾽ ὑπὲρ τῆς δἰ δλρὺς τοῦ στρατεύματος ποιεῖν. χαὶ 
ὁ Κῦρος εἶπεν, δίχως ἄρα ἐγώ, ὡς ἔοιχεν, “ὙΥστά- 

οσποῦυ τοῦδε καταιτιῶμαι. “δίχως μέντοι γὴ Ζια; ἔφη ὃ 
Ὑστάσπης, ὦ ὦ Κῦρε" ἐγὼ γὰρ ἔλεγον τῷ αδάτῳ τῷδε 
Μννοῦτον μόνον ὡς οὐχ οἷόν τέ σοι εἴη στρατεύεσθαι, 
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λέγων ὅτι ὃ πατήρ σε μεταπέμπεται. χαὶ ὃ Κῦρος, Τί 
λέγεις ; ἔφη" καὶ σὺ τοῦτο ἐτόλμησας ἐξενεγκεῖν ᾿ εἶτε 
ἐγὼ ἐβουλόμην εἴτε μή; Ναὶ μὰ 40, ἔφη" ὁρῶ γάρ 
σε “ὑπερεπιϑυμοῦντα ἐν Πέρσαις περίβλ ἑπτον περιελϑεῖν 
καὶ τῷ πατρὶ ἐπιδείξασθαι ἢ ἕχαστα διεπράξω. ὃ δὲ 
Κῦρος ἔφη; Σὺ δ᾽ οὐχ ἐπιϑυμεῖς οἴχαδε ἀπελϑεῖν; Οὺ 
μὰ 4, ἔφη ῦ “Ὑστάσπης, οὐδ᾽ ἄπειμί γε, ἀλλὰ μένων 
στρατηγήσω, ἕως ἂν ποιήσω Γαδάταν τουτονὶ τοῦ “2σ- 
συρίου δεσπότην. 

Οἱ μὲν δὴ τοιαῦτα ἔπαιζον σπουδῇ πρὸς ἀλλήλους. 
ἐν δὲ τούτῳ ὃ Κυσξάρης σεμνῶς κεχοσμημένος ἐξῆλϑε 
χαὶ ἐπὶ ϑοόνου ΠΠ]ηδιχοῦ ἐκαϑέξετο. ὡς δὲ πάντες συνῆλ- 
ϑὸν οῦς ἔδει χαὶ σιωπὴ ἐγένετο, ὃ Κυαξάρης ἔλεξεν 
ὧδε. ᾽ἄνδρες ξύμμαχοι; ἴσως, ἐπειδὴ παρὼν τυγχάνω 
χαὶ πρεσβύτερός εἰμι Κύρου, εἰχὺς ἄρχειν με λόγου. 
γῦν οὖν δοκεῖ μοι εἶναι χαιρὸς περὶ τούτου πρῶ-- 
τον διαλέγεσϑαι πότερον στρατεύεσϑαι. ἔτι καιρὸς δυχαῖ 
εἶναι Ἶ διαλέειν ἤδη τὴν στρατιάν " λεγέ τω οὖν τις, ἔφη, 
περὶ αὐτοῦ τούτου ἣ γιγνώσκει. ἐκ τοΐτου πρῶτος μὲν 
εἶπεν ὃ “Ὑρχάνιος, ἄνδρες ξύμμαχοι, οὐχ οἶδα μὲν 
ἔγωγε εἴ τι δεῖ λόγου ὅπου αὐτὰ τὰ ἔργα δεικνύει τὸ 
χράτιστον. πάντες }) ἀρ ἐπιστάμεθα ὅτι ὁμοῦ μὲν ὄντες 
πλείω καχὰ τοὺς ἰὀλϑρείουνε ποιοῦμιεν ἢ πάσχομεν " ὕτε 
δὲ χωρὶς ἦμεν ἀλλήλων, ἐκεῖνοι ἡμῖν ἐχρῶντο ὡς ἐχεί- 
γοις ἣν ἥδιστον. ἡμῖν γε μὴν ὡς χαλεπώτατον. ἐπὶ 
τούτῳ ὃ Καδούσιος εἶπεν, Ἡμεῖς δὲ τί ἂν λέγοιμεν, 
ἔφη; 1 περὶ τοῦ οἴκαδε ροῦν" ἕχαστοε χωρὶς εἶναι, 
πότε γε οὐδὲ στρατευομένοις ὡς ἔοιζε, χωρίξεσϑαι 
συμφέρει ; ἡμεῖς γοῦν οὐ πολ ὃν » χδῆνν δίχα τοῦ ὅμε- 
τέρου πλήϑους στρατευσάμενοι δίκην ἔδομεν ὡς καὶ 

ὑμεῖς ἐπίστασϑε. ἐπὶ τούτῳ ᾿ἀρτάβαζος ὃ ποτε 4 σας 

εἶναι Κύρῳ συγγενὴς ἔλεξε τοιάδε. Ἐγὼ δ᾽, ἔφη, ὦ 
Κυαξάρη, τοσοῦτον διαφέρομαι τοῖς πρόσϑεν ᾿λέγουσιν " 
οὗτοι μὲν γά φασιν ὅτι δεῖ μένοντας στρατεύεσϑαι;, 
ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι ὅτε μὲν οἴκοι ἤμην, ἐστρατευόμιην " 

1οχαὶ γὰρ ἐβοήϑουν πολλάχις τῶν ἡμετέρων ἀγομένων. 
καὶ περὶ τῶν σφετέρων φρουρίων ὡς ἐπιβουλευσομένων. 

. ὡς χαλεπώτατον» ὡς απῖρα εταὶ ἊΝ ἘΣ εδὶ ἡπ δι. 8. δίχην 
ἘΡεῤμο Υ. 4. 15. --- 9. ποτε] 1. 4 

--ρ«--΄- 
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πολλάκις πράγματα εἶχον φοβούμενός τὲ χαὶ φρουρῶν" 
καὶ ταῦτ᾽ ἔπραττον τὰ οἰχεῖα δαπανῶν. νῦν δ᾽ ἔχω, κὲν 
τὰ ἐκείνων φρούρια; οὐ φοβοῖμαι δὲ ἐκείνους, εὐωχοῦ- 
μαι δὲ τὰ ἐχείνων χαὶ πίνω τὰ τῶν πολεμίων. ὡς οὖν 
τὰ μὲν οἶχοι στρατείαν οὖσαν, τάδε δὲ ἑορτήν, ἐμοὶ μὲν 
ὑ δοχεῖ, ἔφη, διαλύειν τήνδε τὴν πανήγυριν. ἐπὶ τούτῳ 
ὃ ὁ Γωβρόας εἶπεν, Ἐ) “ὰ δ᾽ . ὦ ΞυδΣ ς ξύμμαχοι, μέχρι 
μὲν τοῦδε ἐπαινῶ τὴν Κύρου δεξιάν" οὐδὲν γὰρ ψε ὕὑδε- 
ται ὧν ὑπέσχετο" εἰ δ᾽ ἄπεισιν ἐχ τῆς χώρας, δῆ) λον 
ὅτι Κ᾿ μὲν ̓σσύριος ἀναπαύσεται οὐ τίνων ποινὰς ὧν 
τε ὑμᾶς ἐπεχείρησεν ἀδιχεῖν χαὶ ὧν ἐιμιὲ ἐποέησεν, ἐγὼ 
δὲ ἐν τῷ μέρει ἐκείνω πάλιν δώσω δίκην ὃ ὅτι ὑμῖν φίλος 
ἐγενόμην. 

Ἐπὶ τούτοις πᾶσι Κῦρος εἶπεν, Ὦ ἄνδρες, οὐδ᾽ ἐμὲ 12 
λανϑάνει ὅτι ἐὰν μὲν διαλέωμεν τὸ στράτευμα; τὰ μὲν 
ἡμέτερα ἀσϑενέστερα γίγνοιτ᾽ ἄν, τὰ δὲ τῶν πολεμίων 
πάλιν αὐξήσεται. ὅσοι τε γὰρ αὐτῶν ὅπλα ἀφήρηνται, 
ταχὺ ἄλλα ποιήσονται, ὅσοι τε ἵππους ἀπεστέρηνται, 
ταχὺ πάλιν ἀλ λους Ἱπποῦὺς κτήσονται ᾿ ἀντὶ δὲ τῶν ἀπο- 
ϑαγνόντων ἕτεροι ἐφ ηβήσου σι καὶ ἐπὴ ἐνήσονται" ὥςτε 
οὐδὲν ϑαυμαστὸν εἰ πάνυ ἐν τάχει 1 πάλιν ἡμῖν πράγματα 
παρέχειν δεν σονται. τί δῆτα ἐγὼ Κυαξάρην ἐκέλευσα 18 
λόγον ἐμιβαλεῖν περὶ καταλύσεις τῆς στρατιᾶς; εὖ ἴστε 
ὅτι φοβούμενος τὸ μιέλλον. ὁρῶ γὰρ ἡμῖν ἀντιπάλους 
προςιόντας οἷς ἡμεῖς, εἰ ὧδε στρατεῦυ σόμεϑα, οὐ δυνη- 
σόμεϑα μάχεσϑαι. προςέρχεται μὲν γὰρ δήπου χειμών, 14 
στέγαι δὲ εἰ χαὶ ἡμιῖν αὐτοῖς εἰσίν. Αλλὸ μὰ “44 οὐχ 
ἵπποις οὐδὲ ϑεράπουσιν οὐδὲ τῷ δήμῳ τῶν στρατιωτῶν, 
ὧν ἄνευ ἡμεῖς οὐχ ἂν δυναίμεδα στρατεύεσϑαι" τὰ δ᾽ , 
ἐπιτήδεια ὕπου μιὲν ἡμεῖς ἐληλύϑαμεν ὑφ᾽ ἡμῶν ἀνήπ͵᾿ 
χωται" ὅποι δὲ μὴ ἀφίγμεϑα, διὰ τὸ ἡμᾶς ᾿φοβεῖσϑαι 
ἀναχεχομισμένοι εἰσὶν εἰς ἐρύματα, ὥςτε αὐτοὶ μὲν ἔχειν, 
ἡμᾶς δὲ ταῦτα μὴ δύνασϑαι λαμβάνειν. τίς οὖν οἵ τως 
ἀγαϑὸς ἢ τίς οὕτως ἰσχυρὸς ὃς λιμῷ χαὶ ῥίγει δέναιτ᾽ 
ἂν μαχόμενος στρατεύεσϑαι; ; εἶ «μὲν οὖν. οὕτω στρατευ- 18 
σύμεϑα, ἐγὼ μέν φημι χρῆναι ἑκόντας ἡμᾶς καταλῦσαι 

ἾΩ "» στρατιὰν μᾶλλον ἢ ἄχοντας ὑπὸ ἀμηχανίας ἐξελω- 

. 13. ὧδε] 5ἴοιας πᾶπς [κοΐττιβ, πὶ 5. 1, οὕτω. 14. ὅπου ποὰ 
σοι αἰςοῖὶϊ, χφιοὰ ἐνταῦϑα οἱ ςορίϊατει, 
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ϑῆναι. εἰ δὲ βουλόμεϑα ἔτι στρατεύεσϑαι,. τόδ᾽ ἐγώ φημι 
χρῆναι ποιεῖν, ὡς τάχιστα πειρᾶσϑαι τῶν μὲν «ἐχείνων 
ὀχυρῶν ὡς πλεῖστα παραιρεῖν, ἡμῖν δ᾽ αὐτοῖς ὡς πλεῖ- 
στα ὀχυρὰ ποιεῖσθαι" ἐὰν «γὰρ ταῦτα γένηται, τὰ μὲν 
ἐπιτήδεια πλείω ἕξουσιν ὁπότεροι ἂν πλείω ,δύνωνται 
ἡμβόνζες ἀποτίϑεσθαι, πολιορχήσονται δὲ ὅπότεροι ἂν 

1θἥττους ὦσι. νῦν δ᾽ οὐδὲν διαφέρομεν τῶν ἐν τῷ 
πελάγει πλεόντων" καὶ γὰρ ἐχεῖνοι πλέουσι μιὲν ἀεί, τὸ 
δὲ ΠΕΝᾺ ευσμέν ον οὐδὲν οἰχειότερον τοῦ ἀπλεύστου χατα- 
λείπουσιν. ἐὰν δὲ φρούρια ἡμῖν γένηται; ταῦτα δὴ τοῖς 
μὲν πολεμίοις ἀλλοτριώσει τὴν χώραν, ἡμῖν δ᾽ ὑπ᾽ εὐ-- 

ιὐδίαν μᾶλλον πάντ᾽ ἔσται. ὃ δ᾽ ἴσως ἄν τινες ὑμῶν 
φοβηϑεῖεν, εἰ δεγ σει πόῤῥω τῆς ἑαυτῶν φρουρεῖν, μιηδὲν 
τοῦτο ὑχγήσητε. ἡμεῖς μὲν γὰρ ἐπείπερ χαὶ ὡς οἴχοϑεν 
ἀποδημοῦμεν. φρουρήσειν ὑμῖν ἄν αδεγόμεϑα τὰ ἐγγύ- 
τατα χωρία τῶν πολεμίων, ὑμεῖς δὲ τὰ πρόςορα ὑμῖν 

1ϑαύτοῖς τῆς “σσυ ρίας, ἐχεῖνα χτᾶσϑε χαὶ ἐργάζεσϑε. ἐὰν 
γὰρ ἡμεῖς τὰ τιλη σίον αὐτῶν φρουροῦντες δυν ὥμεϑα σώ- 
ζεσϑαι, ἐν πολλῇ ὑμεῖς εἰρήνῃ ἔσεσϑε οἱ τὰ πρόσω, αὖ- 
τῶν ἔχοντες" οὐ γάρ, οἶμαι; δυνήσονται τῶν ἐγ) ὺς ἑαυ- 
τῶν χαχῶν ὄντων ἀμελοῦντες τοῖς πρόσω ὑμῖν ἐπιβου- 
ΡΡΡΙΑ 

19 ὩΩς δὲ ταῦτ᾽ ἐῤῥήϑη, οἵ τε ἄλλοι πάντες ἀνιστά- 
μενοι συμπροϑυμήσεσθαι ταῦτ᾽ ἔφασαν. καὶ Κιαξάρης. 
Γαδάτας δὲ χαὶ Τωβρύας χαὶ τεῖχος ἑκάτερος αὐτῶν, 
ἢν ἐπιτρέψωσιν οἱ σύμμαχοι; τειχίσχασϑαι ἔφασαν, ὥςτε 

οοχαὶ ταῦτα φίλια τοῖς συ μμάχοις ὑπάρ. ιν. ὁ οὖν Κῦρος 
ἐπεὶ πάντας ἑώρα προϑύμους ὦ ὄντας πράττειν ὅσα ἔλεξε, 
τέλος εἶπεν, Εἰ τοίνυν περαίνειν βουλ ὅμεϑα ὅσα φαμὲν 
χϑῆναι ποιεῖν ; ὡς τάχιστ᾽ ἄν δέοι γενέσϑαι μηχανὰς 
μὲν εἰς τὸ χαϑαιρεῖν τὰ τῶν πολεμίων τείχη : τέκτονας 

2ιδὲ εἰς τὸ ἡμῖν ὀχυρὰ πυργοῦσϑαι. ἐκ τούτου ὑπέσχετο 

ἄω, 
-». 

15. τῶν ἐκείνων ὀχυρῶν} Πος 58 ποπιϊπαῖϊνο ἀϊοθυθίιν, βϑϑθὲ 
τὰ ἐχείνων ὀχυρά. Πίκιον. ὅτ. ΙΥ̓. 8. 33. ᾿“ϑηναίων ἢ τῶν 
ἐχείνων. ξυμμάχων. ἮΤ]Α]6 101 ϑοβηοδίάοθσιβ ἐχείψοις.υ 18. τῶν 
ἐγγὺς ἑαυτῶν χακῶν ὄντων} ἤδβπο Ῥοβἑ περάση, ἃπιᾶπ Ογδεοῖ, 
ξ86ρ6 σογρεπραπὶ ᾿Ρταν. Απᾶραβ. Υ.. 3. 4. τὸ ἀπὸ τῶν αἷχ- 
μαλώτων ἀργύριον γενόμενον. [Ιπΐνὰ ὙΠ|. 1, 88 τὰ ἐν τοῖς 
παραδείσοις θηρία τρεφόμενα. 

ἜΦΌΝΝ 



8. 1. ΘΟΑΡῚ 1. - 481 

ὃ μὲν Κυαξάρης μηχανὴν αὐτὸς ποιησάμενος παρέξειν, 
ἄλλην δὲ Γαδάτας χαὶ Γωβρύας, ἄλλην δὲ Τιγράνης" 
αὐτὸς δὲ Κῦρος ἔφη δύο πειράσεσϑαι ποιήσασϑαι. ἐπεὶ 
δὲ ταῦτ' ἔδοξεν, ἑπορίζοντο μὲν μηχανοποιούς, παρε- 
σχευάζοντο δὲ ἕχαστοι εἰς τὰς μηχανὰς ὧν ἔδει" ἄνδρας 
δ᾽ ἐπέστησαν οἱ ἐδόχουν ἐπιτηδειότατοι εἶναι ἀμφὶ ταῦτ᾽ 
ἔχειν. 

Κῦρος δ᾽ ἐπεὶ ἔγνω ὅτι διατριβὴ ὁ ἔσται ἀμφὶ ταῦτα,23 
ἐχάϑισε τὸ στράτευμα ἔνϑα ᾧετο ὑγιεινότατον εἶναι 
καὶ εὐπροςοδώτατον ὅσα δεῖ “προςκομίζεσϑαι, ὅσα τὲ 
ἐρυμνότητος προς ςεδεῖτο, ἕ ἐποιήσατο ; ὡς ἐν ͵ ἀσφαλεῖ οἵ 
ἀεὶ μένοντες εἶεν, εἴ ποτε καὶ πρόσω τῇ ἰσχύι ἀποστρα- 
τοπεδεύοιτο. πρὸς δὲ τούτοις ἐρωτῶν οὕς ᾧετο μάλι-24 
στα εἶδέν αι τὴν ἐἄώρας, ὁπόϑεν ἂν ὡς. πλεῖστα ὠφελοῖτο 
τὸ στράτενμια, ἐξῆγεν ἀεὶ εἰς προνομάς, ἅμα μὲν ὅπως 
ὅτι πλεῖστα λαμβάνοι τῇ στρατιᾷ τὰ ἐπιτήδεια, ἅμα δ᾽ 
ὅπως μᾶλλον ὑγιαίνοιεν καὶ ἰσχύοιεν διαπονούμεγοι ταῖς 
πορείαις, ἅκια δ᾽ ὅπως ἐν ταῖς ἀγωγαῖς τὰς τάξεις ὁ τὉπο- 
μιμνήσχοιντο. ὃ μὲν δὴ Κῦρος ἐν τούτοις ἢν. 25 

Ἔχ δὲ Βαβυλῶνος οἵ αὐτόμολοι χαὶ οἵ ἁλισχόμενοι 
ταῦτ᾽ ἔλεγον ὅτι ὃ ““σσύριος οἴχοιτο ἐπὶ “εδίας, πολλὰ 
τάλαν τα χουσίου καὶ ἀργυρίου ἄγων χαὶ ἄλλα χτήματα 
καὶ χόσμον παντοδαπόν. ὃ μὲν οὖν ὄχλος τῶν στρατιω-38 
τῶν ἔλε) ἐν ὡς ὑπεχτίϑοιτο ἤδη τὰ χρήματα φοβούμε- 
γος, ὃ δὲ Κῦρος γιγνώσκων ὅτε οἴχοιτο συστήσων εἴ τι 
δύναιτο ἀντίπαλον ἑαυτῷ, ἀντιπαρεσχευάζετο ἐῤδωμέ- 
γως, ὡς μάχης ἔτι δεῆσον" χαὶ ἐξεπίμπιλη μὲν τὸ τῶν 
Περσῶν ἱππιχόν, τοὺς μὲν ἐκ τῶν αἰχμαλώτων, τοὺς 
δέ τινας καὶ παρὰ τῶν φίλων λαμιιβάνων ἵππους " ταῦτα 
γὰρ παρὰ πάντων ἐδέχετο χαὶ ἀπεωϑεῖτο οὐδέν, οὔτε 
εἴ τις ὅπλον διδοίη καλὸν οὔτ᾽ εἴ τις ἵππον" κατεσχευά-2 7 
ζετο δὲ χαὶ ἅοιιατα ἔχ τε τῶν αἰχμαλώτων ἁρμάτων 
χαὶ ἀλλοϑεν ὑπόϑεν. ἐδύνατο. καὶ τὴν μιὲν Τρωιχὴν 
δι ρείαν πρόσϑεν οὖσαν χαὶ τὴν Κυρηναίων ἔτε χαὶ 
νῦν οὔσαν ἁρματηλασίαν χατέλυσε" τὸν γὰρ πρόσϑεν 
χρόνον καὶ οἱ ἐν τῇ ἤϊηδίᾳ καὶ Συρίᾳ καὶ Ἰραβίᾳ καὶ 
πάντες οἵ ἐν τῇ “Ἵσίᾳ τοῖς ἅρμασιν οὕτως ἐχρῶντο ὡὡς-- 
περ γν οἱ Κυρηναῖοι. ἔδοξε Ὗ αὐτῷ, ὃ χράτιστον εἶ- 
κὸς εἶναι τῆς δυνάμεως, ὄντων τῶν βελτίστων ἐπὶ τοῖς 
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ἅρμασι. τοῦτο ἐν ἀχροβολιστῶν ἐἔρει εἶναι , χαὶ εἷς τὸ 
κρατεῖν οὐδὲν μέγα μέρος συμβάλλεσϑαι. ἅρματα γὰρ 
τριαχύσια τοὺς μιὲν “μαχομένους παρέχεται τριακοσίους, 
ἵπποις δ᾽ οὗτοι. χθῶνται διακοσίοις καὶ χιλίοις " ἡνίοχοι 
δ᾽ αὐτοῖς εἰσὶ μὲν ὡς εἰχὸς οἷς μάλιστα πιστεύουσιν, οἵ 
βξιιστοι" ἄλλοι δὲ εἰς τριαχοσίους οὗτοί εἶσιν οἱ οὐδ᾽ 

Ὡθοτιοῦν τοὺς πολ ἑμίους βλ ἀπτουσι. ταύτην μὲν οὖν τὴν 
διφρείαν κατέλυσεν" ἀντὶ δὲ τούτου πολεμιστήθια χατε- 
σχευάσατο ἅρματα “τροχοῖς τε ἰσχὺς οοῖς ὡς μὴ ῥᾳδίως 
συντρίβηται, ἄξοσί τε μαχροῖς" ἧττον γὰρ ἀνατρέπεται 
πάντα τὰ πλατέα" τὸν δὲ δίφρον τοῖς ἡγιόχοις ἐποίη-- 
σεν ὥςπερ πύργον ἰσχυρῶν ξύλων" ὕψος δὲ τούτων 
ἐστὶ μέχρι τῶν ἀγχώνων, ὡς δύνωνται ἡνιοχεῖσϑαι οἵ 
ἵπποι ὑπὲρ τῶν δίφρων" τοὺς δ᾽ ἡνιόχους ἐθωράχισε 

ϑοπάντα πλὴ ἣν τῶν ὑφϑαλμῶν. προςέϑηχε δὲ χαὶ δρέπανα 

σιδγοῦ ὡς διπήχη πρὸς τοὺς ἄξονας ἔνϑεν χαὶ ἔνϑεν 
τιῦν τροχῶν καὶ ἄλλα χάτω ὑπὸ τῷ ἄξονι εἰς τὴν γῆν 
βλέποντα; ὡς ἐμιβαλ οὔντων εἷς τοὺς ἐναντίους τοῖς ἅρ-- 

μασιν. ὡς δὲ τότε Κῦρος ταῦτα χατεσχεύ ασὲν, οὕτως 
ἔτι καὶ γῦν τοῖς ἁἄρμασι χρῶνται οἱ ἐν τῇ βασιλέως χώ- 
θᾳ. ἦσαν δὲ αὐτῷ χαὶ κάμηλοι πολλαὶ παρά τε τῶν 
φίλων συνειλεγμέναι καὶ ἀϊχμιάλῳτοι πᾶσαι συνηϑροι- 

51 σμέναι. καὶ ταῦτα μὲν οὕτω συνεπεραίνετο. 
Βουλό ὀμένος δὲ κατάσχοπόν τινα πέιιμαι ἐπὶ “1υδίας 

καὶ μαϑεῖν ὅ,τι ποάττοι ὃ “Πσσύριος, ἔδοξ ἕν αὐτῷ ἐπι- 
τήδειος εἶναι ᾿Ἱράσπας ἐλϑεῖν ἐπὶ τοῦτο ὃ φυλάττων 
τὴν γιναῖχα τὴν χαλήν. συνεβεβή χει δὲ τῷ “““ράσπᾳ 
ἑσιάδε. ληφϑεὶς ἔοτι τῆς γυναιχὸς ἠναγχάσϑη προς- 

82εγεγχεῖν λύγους αὐτῇ περὶ συνηϑείας. ἡ δὲ ἀπέφησε μιν 
καὶ ἣν πιστὴ τῷ ἀνδρὶ καίπερ ἀπόντι" ἐφίλει γὰρ αὖ- 

28. ἄλλοι δ᾽ εἰς τριιχοσίους οὗτοί εἰσιν} 1ἴὰ ἴενε ΤΏ ΘΠ ΟΥ68, 
γυϊαπίθϑ ἰαπίθν ἰπῖον δ. δὲ δὴ : οδδίθυὶ ποσὶροιῖβ (λλοι δὲ 
ἐπιίθυριμ οἴ 0} 61} Ροϑξβί τροικχοσίους οἱ δὲ ῬΡοξε οὗτοι ἰηΐονιπες 

τη δ ῬΆΥ1Π}} δρθίθ δομβουτναί ἃ. βοηϊοηῃξί οχὶϊ. Ὑ ϑυτπ ἴῃ ἐπε κ του} 

βουρῖια οἰξεμα τι «πος ἡνίοχοι, {4108 ἸρΡϑτ ἰὐθοΘ ΟΥ̓ Π} 1}111Π|}6-- 

σαι ἱΠΊΡ]ΕΥΘ ὨΘΟΘ556 οββαῖς ποῖ τριζχοόσιοι 5664 εἰς τρικχοσίους 
“6556 ἀϊοιμῖιν, (ἰυἱ ἱποομνποάο ΘΟΒ δἰ θυ τ πιθάθραδίτιν, ἀαπιης 

ἐλλοι δ᾽ εἰσὶ τοιαχόσιοι οὗτοι τοροιὶ 1ιϑβἰββθῖ ἴῃ δηποία 016, ἢπ 
ἑδχίτι πΟο] σοπ τις Ροϑβιπῖ (}λλοι δὲ τοικχόσιοι οὑτοί εἶσιν: ΠΝ 

τὐδιεέλυεὰ Βαροιυὶ ἀεβθαϊι 416 ΤΟΙ 5 οουτθοῖΐο γἱά εν Ροἰιι556ῖ. 

“οὐδ 
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τὸν ἰσχυρῶς " οὐ μέντοι χατῆ γόρησε τοῦ “Τράσπου πρὴς 
τὸν Κῦρον, ὀχγοῦσα συμβαλεῖν φίλους ἄνδοας. ἐπεὶ δὲ33 
ὃ “ράσπας δοχῶν ὑπὴ ρετή σειν τῷ τι χεῖν ἃ 1 ᾿βούλετο 
ἡπείλ ἢσε τῇ γυναικὶ ὅτι εἰ μὴ βού λοιτο ἑχοῖσα, ἄχουνσα 
ποιήσοι ταῦτα, ἐκ τούτου ἢ γυνή. ὡς ἔδεισε τὴν βίαν, 
οὐχέτι χρύπτει, ἀλλὰ πέιιπει τὸν εὐνοῦχον πρὺς τὸν 
Κῦρον καὶ χελείει λέξαι πάντα. ὃ δὲ ὡς ἤχοτνσεν, ἀνα-34 
γελάσας ἐπὶ τῷ κρείττονι τοῦ ἔρωτος φάσκοντι εἶναι, 
πέμπει ᾿Ἰρτάβαζον᾽ σὲν τῷ εὐνούχῳ καὶ χελεύει αὐτῷ 
εἰπεῖν βιάζ ςέσϑαι μὲν μὴ τοιαύτην γυναῖχα, πείϑειν δὲ. 
εἰ δύναιτο, οὐχ ἔφη κωλύειν. ἐλϑὼν δὲ ὁ ᾿Ἰρτάβαϊζος35 

Ἀ 

πρὸς τὸν “ράσπαν ἐλοιδόρησεν αὐτόν ἷ παραχαταϑή χὴν 
ὀνομάζων τὴν γυναῖχα, ἀσέβειάν τε αὐτοῦ λέγων ἀδι- 
χίαν τε χαὶ ἀκράτειαν. ὥςτε τὸν “ράσπαν πολλὰ πιὲν 
δαχρύειν ὑπὸ λύπης. καταδύεσϑαι δὲ ὑπὸ τῆς αἰσχύνης, 
ἀπολωλέναι δὲ τῷ φόβῳ μή τι καὶ πάϑοι ὑπὸ Κέρου. 

᾿ οὖν Κῦρος καταμαϑὼν ταῦτα ἐχάλ ἐσὲεν αὐτὸν καὶ3θ 
μόνος μόνῳ ἔλεξεν, “Ὁρῶ σε, ἔφη, ω ζ4ράσ σπα, φοβού- 
μιενόν τε ἐμὲ καὶ ἐν αἰσχύνῃ δεινῶς ἔχοντα. παῦσαι οὖν 
τούτων" ἐγὼ γὰρ ϑεούς τε ἀχοΐω ἔρωτος ἡττῆσϑαι, 
ἀνθρώπους τε οἶδα καὶ μάλα δοκοῦντας φρονίμους εἰ- 
γαι οἷα πεπόνϑασιν ὑπὸ ἔρωτος " χαὶ αὐτὸς δ᾽ ἐμιαντοῦ 
χατέγνων μὴ ἂν καρτερῆσαι ὥςτε συνὼν καλοῖς ἀμελεῖν 
αὐτῶν. καὶ σοὶ δὲ τούτου τοῦ πράγματος ἐγὼ αἴτιός 
εἰμι" ἐγὼ γάρ σε συιγχαϑεῖοξα τούτῳ τῷ ἀμάχῳ, πρά- 
γμάτι. χαὶ ὃ “Ἵράσπας ὑπολαβὼν εἶπεν, “Ἰλλὰ σὺ μέν, 37 
ὦ Κῦρε, χαὶ ταῦτα διιοιος εἰ οἷόςπερ χαὶ τάλλ «, πρᾷός 
τε καὶ συγγνιώμων, τῶν ἀνθρωπίνων ἁμαρτημάτων" ἐιιὲ 
δέ, ἔφη, χαὶ οἱ ἄλλοι ἄνϑρωποι καταδύίουσι τῷ ἄχει. 
ὡς γὰρ ὃ ϑοοῦς διῆλϑε τῆς ἐιιῆς συμφορᾶς, οἵ μὲν 
ἐχθροὶ ἐφήδονταί μοι; οἱ δὲ φίλοι προςιόντες συ μβου- 
λεύουσιν ἐχποδὼν ἔχειν ἐμαυτόν, μή τι καὶ πάϑω ὑπὸ 
σοῦ, ὡς ἠδικηκότος ἐμοῦ μεγάλα. καὶ ὃ Κῖοος εἶπεν, 38 
Εὖ τοίνυν ἴσϑι, ὦ ̓ ράσπα, ὕτι ταύτῃ τῇ δόξῃ οἷός τὶ 

35. ἀσέβειάν τεῖ τε λα 5βεχιιδηιῖα πὰ Ρτδεοράθηῖα. τοίονίιτσ. 
36. ἐν αἰσχύνη δεινῶς ἔχοντα] Ἐπιτῖρί 65. Βάσοῖ, συ. 89). ἔχουσ᾽ 
ἐν ὠδίνων λοχίαις ἀνάγκαις. Αὐϊδίορθαπος δε. νυ. 708. ἔχον- 
τες χυμάτων ἐν ἀγχάλαις. Τάδπι ΤΠ σιορΒ. νυ. 230. ἔχ ἀτρέμα 
σαυτὸν αἰχῖϊ αἱ πιοχ εϑὶ 8. 37. ἐχποδὼν ἔχειν ἐμαυτόν. 



- 
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εἶ ἐμοί τε ἰσχυρῶς χαρίσασϑαι καὶ τοὺς συμμάχους με- 
γάλα ὠφελῆσαι. Εἰ γὰρ γένοιτο, ἔφη ὃ ᾿Ἰράσπας, ὅ,τι 

δ59ἐγώ σοι ἐν καιρῷ ἂν γενοίμην αὖὺ χθήσιμος. Εἰ τοίνυν, 
ἕφη; προςποιησάμενος ἐμὲ φεύ) ειν ἐϑέλοις εἰς τοὺς πο- 
λεμίους ἐλϑεῖν, οἴομαι ἂν σε πιστευϑῆν αι ὑπὸ τῶν πο- 
λεμίων. ἸἜΩγῈ ναὶ μὰ 40, ἔφη ὃ ράσπας, καὶ ὑπὸ 
τῶν φίλων οἶδα ὅτι ὡς σὲ πεφευγὼς λόγον ἂν παρέ- 

ἀθχοιμι. ἔλθοις ἂν τοίνυν, ἔφη, ἡμῖν πάντα εἰδὼς τὰ. 
τῶν πολεμίων" οἶμαι δὲ χαὶ λόγων χαὶ βουλευμάτων 
χοινωγὸν ἄν σε ποιοῖντο διὰ τὸ ψαελρί ᾧ ὥςτε μηδὲ 
ἕν σὲ “λεληϑέναι ὧν βουλ ὀμεϑα εἰδέναι. ἡ ὡς πορευσομέ- 
γου οὖν, ἔφη; ἤδη γυνί" καὶ γὰρ τοῦτο ἴσως ἕν τῶν 
πιστῶν ἔσται τὸ δοχεῖν με ὑπὸ σοῦ μελλήσαντά τι πα- 

41 ϑεῖν ἐ ἐχπεφευγέναι. Ἦ καὶ δυνήσῃ ἀπολιπεῖν ; ἔφη ; τὴν 
καλὴ ἣν Πάνϑειαν; Ζ7ύο γάρ, ἔφη, ὦ Κῦρε, σαφῶς ἔχω 
ψυχάς. νῶν ἐγοζὸ περιλ 'οσύφηκα μετὰ τοῦ ἀδίκου σο- 
φιστοῦ τοῦ Ἔρωτος. οὐ γὰρ δὴ μία γε οὖσα ἅμα ἄγα- 
ϑή τέ ἐστι καὶ κακή; οὐδ᾽ ἅμα καλῶν τε χαὶ αἰσχρῶν 
ἔργων ἐρᾷ χαὶ ταὐτὰ ἅμα βούλ ἑταί τε χαὶ οὐ βούλεται 
πράττειν. ἀλλὰ δῆλον ὅτι δύο ἐστὸν ψυχά, καὶ ὅταν 
μὲν ἢ ἀγαϑὴ κρατῇ, τὰ χαλὰ πράττεται, ὅταν δὲ ἡ 
πονηρά, τὰ αἰσχρὰ ἐπιχειρεῖται. γῦν δὲ ὡς σὲ σύμμα- 

42χον ἔλαβε, κρατεῖ ἢ ἀγαϑὴ καὶ πάνυ πολύ. Εἰ τοίνυν . 
χαὶ σοὶ δοκεῖ πορεύεσθαι, ἔφη ὃ Κῦρος, ὧδε χρὴ ποι- 
εἴν, ἵνα χἀχείνοις πιστότερος ἧς" ἑ ξάγγελλέ τε αὐτοῖς 

τὰ παρ᾽ ἡμῶν, οὕτω τε ἐξάγγελλε ὡς ἀν αὐ "τοῖς τὰ παρὰ 

σοῦ λεγόμενα ἐμποδὼν μάλιστ ἂν εἴη ὧν βούλονται 
πράττειν. εἴη δ᾽ ἂν ἐμποδών, εἶ “ἡμᾶς φαίης παρα- 
σχευάζεσϑαι ἐμβαλεῖν που τῆς ἐχείνων γώρας" ταῦτα 
γὰρ ἀχούίοντες ἧττον ἂν παντὶ σϑένει ἀϑροίζοιν το, ἕχα- 

4στός τις φοβούμενος χαὶ περὶ τῶν οἴχοι. χαὶ μένε, ἕφη, 
παρ᾽ ἐχείνοις ὅτι τιλεῖστον γρόγον" ἃ γὰρ ἂν ποιῶσιν 

38. ἐν χαιρῷ --- χρήσιμος] Η!ςῖονυ. Ον. Ὑ|). 4. 8. σωϑέντες 
μὲν γὰρ ἴσως ὧν αὖϑις ἔτι ποτὲ ἐν χαιρῷ ὑμῖν γενοίμεϑα, 
ἐὰν δὲ νῦν ἀπολώμιεϑα, δῆλον ὅτε οὐδέποτε ἔτι χρήσιμοι 
ἐσόμεϑα. ηᾶε Βος Ιοοο γθροπῖς ὙΥ̓ οἰδκίιβ ἐν χαιρῷ αὖ γε: 
γοίμην, αἱ Υ. 1. 17. εβϑὲ ἔσως γὰρ ἂν χαὶ πάνυ ἡμῖν ᾿ὲν χαιρῷ 
τι γένοιτο αὕτη ἡ γυνή. 39. λόγον ὧν παρέχοιμε ἰάθη φιοά 
λεγοίμην. 
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ὅταν ἐγγύτατα ἡμῶν ὦσι, ταῦτα μάλιστα καιρὸς ἡμῖν 
εἰδέναι ἔσται. συμβούλευε, δὲ αὐτοῖς χαὶ ἐχτάττεσϑαι 
ὅπῃ ἂν δοκῇ χράτιστον εἶναι" ὅταν γὰρ σὺ ἀπέλϑῃς 
εἰδέναι δοχῶν τὴν τάξιν αὐτῶν, ἀναγχαῖον οὕτω τετά- 
χϑαι αὐτοῖς" μετατάττεσϑαι γὰρ ὀχνήσουσι " χαὶ ἢν 
πῇ ἄλλῃ μετατάττωνται, ἐξ ὑπογύου ταράξονται. »4ρά-44 
σπας μὲν δὴ οὕτως ἐξελϑὼν καὶ συλλαβὼν. τοὺς πιστο- 
τάτους θεράποντας καὶ εἰπὼν πρός τινας ἃ ὥετο ξυμ- 

φέρειν τῷ πράνγ γματι ᾧχετο. 
Ἥ δὲ Τάνϑεια (ς ἤσϑετο οἰχόμενον τὸν “Ἵράσπαν, 45 

πέμψασα πρὸς τὸν Κῦρον εἰπε, Π]ὴ λυποῦ, ὠ Κῦρε, 
ὅτι ᾿“ράσπας οἴχεται εἰς τοὺς 1 πολεμίους" ἣν γὰρ ἐιιὲ 
ἐάσῃς πέμψαι πρὸς τὸν ἐιιὸν ἄνδρα, ἐγώ σοι ἀναδέ- 
ζομίαι ἥξειν πολὺ ἸἸράσπου πιστότερον φίλον" καὶ δύνα- 
μιν δὲ οἶδ᾽ ὅτι ὁπόσην ἂν δύνηται ἔχων παρέσται σοι. 
καὶ γὰρ ὃ μὲν πατὴρ τοῦ γν βασιλείον τος φίλος ἣν 
αὐτῷ" ὃ δὲ νῦν βασιλεύων χαὶ ἐπεχείρησέ ποτὲ ἐμὲ καὶ 
τὸν ἄνδρα διασπάσαι ἀπ᾽ ἀλλήλων" ὑβριστὴν οὖν »0- 
μίζων αὐτὸν εὖ οἶδα ὅτι ἄσμενος ἂν πρὸς ἄνδρα οἷος 
σὺ εἶ ἀπαλλαγείη. ἀκούσας ταῦτα ὃ Κῦρος ἐχέλ : πέμ--48 
πειν πρὸς τὸν ἄνδρα". ἢ δὲ ἔπεμψεν. ὡς ὁ᾽ ἔγνω ὃ 
Δβραδάτας τὰ παρὰ τῆς γυναιχὸς σύμβολα χαὶ τἄλλα 

“ δὲ ἤσϑετο ὡς εἶχεν, ἄσμενος πορεύεται πρὸς τὸν Κῦυ- 
ρον ἵππους ἔχων ἀμφὶ τοὺς χιλίους. ὡς δ᾽ ἦν πρὸς τοῖς 
τῶν Περσῶν σχοποῖς, πέιιπει πρὸς τὸν Κῦρον εἰτειὼν ὃς 
ἦν. ὃ δὲ Κῦρος ευὐϑὺς ἄγειν κελεύει αὐτὸν πρὸς τὴν 
γυναῖχα. ὡς δὲ εἰδέτην. ἀλλήλους ἡ ἢ γυνὴ καὶ ὃ ̓ “βραδάτας,47 
ἠσπάζ. οντο ἀλλήλους ὡς εἰχὸς ἐχ δυςελ πίστων. ἐχ τούτου 
δὴ λέγει ἥ Πάνϑεια τοῦ Κύρου τὴν ὁσιότητα χαὶ τὴν 
σωφροσίγην χαὶ τὴν πρὸς αὐτὴν κατοίχτισιν. ὃ δὲ έβρα- 
δάτας ἀχούσας εἶπε, Τί ἂν οὖν ἐγὼ ποιῶν, ὦ Πάνϑεια, 

43. ὑπογύου] ὑπογυίου αν ΑἸ] τἰπτι πηθογαπι, Ζπ86. δϑῖ 
Ἀρϑεανον οπνηΐν βου ρίουτπν ἴ Πἰθυῖ5. ἰνῖου ἀναγ 4116 [οὐ τ πὰ 
ποτϊααῖϊο. , δ 5515 Οταμηπναϊσουν δἰγμο σ᾽ 8 δὶ απὸ ϊοσίδην 

δοαιυϊμηιν, ὑπόγυιος ΠΟ ΜΠ) ΟῚ 8 αἀἰχουῖηῖ τοίετοϑ 4118 ἔγγυος, 

ἀμφᾳφίγ υος, χρηγυος οι ἀἰρβιθοιρσο οϊχοσιπῖ. Ῥορίδθ υϑυϑιιβ 
εὐ αἰϊτουὶ αὐτὶ ἔουθαθ ἰανογοὶ ποιάν χα ϊὶ ΟΡ] Ἀλιι5 οϑῖ. 45. 

ἀπαλλαγείη! ἀπαλλαγήσεται πιοϊῖονοβ. [τὰ ἄν ἀεοϊομάσν 6589 
Ρυϊοί. 
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χάριν Κύρῳ ὑπέρ τε σοῦ καὶ ἐμαυτοῦ ἀποδοίην; Τί δὲ 
ἄλλο, ἐ ἔφη, ἤ Πάνϑεια, ἢ πειριύμενος ὅμοιος εἶναι περὶ 

’ ἐχεῖνον οἱόςπερ ἐκεῖνος περὶ σέ; 
48 Ἔχ τού του δὴ ἔρχεται "πρὸς τὸν Κῦρον ὃ ᾿Ἵβραδά- 

τας" καὶ ὡς εἶδεν αὐτόν, λαβ βόμενος τῆς δεξιᾶς εἶπεν, 
χ41.9᾽ ὧν σὺ εὖ πεποίηκας ἡμᾶς, ὠ Κῦ ρὲ, οὐκ ἔχω τί 
μεῖζον εἴπω ᾽ ὅτι φίλον σοι ἐμαῦ τὸν δίδωμι καὶ ϑερά- 
ποντῶ καὶ ξύμμαχον, καὶ ὅσα ἄν ὁρῶ σε σπουδάζοντα, 
συνεργὸς πειράσομαι αἰγγεσϑαι ὡς ἂν δύνωμαι κράτι- 

ἄθστος. καὶ ὃ Κῦρος εἶπεν, ᾿Εγὼ δὲ δέχομαι" καὶ νῦν μέν 
σε ἀφίημι, ἔφη, σὺν τῇ γυναιχὶ δειπνεῖν" αὖϑις δὲ καὶ 
παρ ἐμοὶ δεήσει σὲ σχηνοῦν σὺν τοῖς σοῖς τε καὶ ἐμιοῖς 
φίλ οις. 

δ0 ἘΣ τούτου δρῶν ὃ ̓Ἵβραδάτας σπουδάζοντα τὸν Κῦ- 
ρον περὶ τὰ δρεπανηφόρα ὃ ἅρματα καὶ περὶ τοὺς τεϑω- 
θακισμένους Ἵππους τε χαὶ ἱππέας; ἐπειρᾶτο συντελεῖν 
αὐτῷ εἰς τὰ ἑκατὸν ἅρματα ἐκ τοῦ ἱππιχοῦ τοῦ ἑαυτοῦ 
ὅμοια ἐχείνῳ " αὐτὸς δὲ ὡς ἡγησόμενος αὐτῶν ἐπὶ τοῦ 

δ1 ἅρματος παρεσχευάζετο. συνεξεῦ ξάτὸ δὲ τὸ ἑαυτοῦ ἅρμα 
τετράῤῥυμόν τε καὶ ἵππων ὀχτώ" ἡ δὲ Πάνϑεια ἧ γυνὴ 
αὐτοῦ ἐκ τῶν ἑαυτῆς χρημάτων χϑυσοῦν τε αὐτῷ ϑώ- 
ραχα ἐποιήσατο καὶ χϑυσοῦν χράνος ὡςαΐτως δὲ καὶ 
περιβραχιόνια" τοὺς δὲ ἃ ἵππους τοῦ ἅρματος χαλχοῖς 
πᾶσι ποοβλήκιασι κατεσχευάσατο. 

52 ᾿Ἵϑραδάτας μὲν ταῦτα ἔπραττε. Κῦρος δὲ ἰδὼν τὸ 
τετράῤῥυμον αὐτοῦ ἅομα κατενόησεν ὅτι οἷόν τε εἴη καὶ 
ὀχτάῤῥυμον ποιήσασϑαι, ὥςτε ὀχτιὸ ζεύγεσι βοῶν ἄγειν 
τῶν μηχανῶν τὸ κατώτατον οἰχημα" ἦν “ἀν ρνο τριόρ- 

δόγυιον μάλιστα ἀπὸ τῆς γῆς σὲν τοῖς τροχοῖς. τοιοῦτοι 
δὲ πύργοι σὲν τάξει ἀκολουϑοῦντες ἐδόχουν αἰτῷ με- 
γάλη μὲν ἐπίκου οἷα γενέσθαι τῇ ἑαυτοῦ φάλαγγι μὲ- 
γάλη δὲ βλάβη τῇ τῶν πολεμίων τάξε ι. ἐποίησξε ἐς ἐπὶ 
τῶν. οἰκημάτων καὶ πε φιδρόμιους χαὶ ἐπάλξεις " ἀνεβίβαζε 

54δὲ ἐπὶ τὸν πύργον ἕχαστον ἄνδρας εἴχοσιν. ἐπεὶ δὲ πών- 
τα συνειστήχει αὐτῷ τὰ πεοὶ τοὺς πύ φγους, ἐλάμβανε 
τοῦ ἀγωγίου πεῖραν" χαὶ πολὺ ῥᾷον ἦγε τὰ ὀχτὼ ζεύγη 
τὸν πύργον καὶ τοὺς ἐπ’ αὐτῷ ἄνδρας ἢ τὸ σχευοίο- 
ριχὸν βάρος ἕχαστον τὸ ζεῖγος. σχευῦν εὲν γὰρ βάρος 
ἀμφὶ τὰ πέντε καὶ εἴχοσι τάλαντα ἦν ζεύγει" τοῦ δὲ 

- 

τ 

- 
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τύργου , ὥςπερ τραγικῆς σκηνῆς τῶν Ξύλων πάχος ἐχόντων, 
χαὶ εἴχοσιν ἀνδρῶν χαὶ ὅπλων, τοῦ τῶν ἐγένετο ἔλαττον ἢ 
πεντε καίδεχα τάλαντα ἑκάστῳ ζεύγε ι τὸ ἀγώγιον. ὡς δ᾽ 53 
ἔγν ( εὔπορον οὖσαν τὴν ἀγωγήν, παρεσχευάζετο ὡς 
ἄξων τοὶς πίογοις σὺν τῷ στοστεύΐματι, γνοιιίζων τὴν 
ἐν πολέμῳ πλλνυυτων ἅμα σωτηρίαν τε καὶ ὥἀκα Θᾷ.: 
γὴν εἶναι χαὶ εὐδαιμονίαν. 

Ο'. Δ ὍΣ 

[πάοττηνν ἰοσαὶὶ ποτα ἃ ὕγτο δά Αβϑευυίιπν Ξρρουϊαπαὶ 
οαῖι58. ὕνιϊ οἰπα τιν ἴπ ΔΡΡαναπεο Βε]]ο εἰ δχϑιοομεξῖς παεϊτιῖ-- 
Βιι5. [πᾶοτῦπὶ παγταῖΐο 6 Ποϑιϊιεπι σορἕΐβ Ῥοεξανθαῖξ πε 65 (ν αἰ, 
Πιοστιπε πιγδἔτιτν βοάαμπξ οοποίΐοποβ γε εἴ Ὁδεν Ξὐΐαο. Προύοία 
᾿ἐχρβάϊίομε βἰαϊῖην βιιβοὶρίθπάα Ογτας εὐἀϊοῖς ἂς γεΡιι8, φαῖθιι 
Ῥταδῖθυ ιτηᾶ δχϑγοῖϊζι5 ἀθβθεαΐ 6556 ἰηβίτιοειι5 δα ἰΐθτ. 

Ἦλ ϑον δ᾽ ἐν τούτω τῷ χρόνῳ καὶ παρὰ τοῦ Ἰνδοῦ 1 
χρήματα ἄγοντες καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ ὅτι ὃ Ἰνδὸς ἐπε- 
στἔλλει τοιάδε. ᾿Εγώ, (ὦ Κῦρε, ἥδομαι ὅτι μοι ἐπ 7γ- 
γειλας ὧν ἐδέου, καὶ βούλ οιαἰ σοι Ξένος εἶναι χαὶ πέμ-- 
πω σοι χρήματα" κἂν ἄλλων δέῃ, μεταπέμπου. ἐπέσταλ- 
ται δὲ τοῖς παρ᾽ ἐιοῦ: ποιεῖν ὅ,τι ἂν σὺ χελεύῃς. ἀχού- 2 
σας δὲ ὃ Κῖρος εἶπε, Κελείω τοίνυν ὑμᾶς τοὺς μὲν ἀλ- 
λοὺῖς μένοντας ἔνϑα κατεσχηνώχατε φυλά άττειν τὰ χρή- 
ματα χαὶ ζῆν ὅπως ἑτιῖν ἥδιστον" τρεῖς δέ μοι ἐλϑόν- 
τες ὑμῶν εἰς τοὺς πολεμίους (ὡς παρὰ τοῦ ᾿Ινδοῦ περὶ 
συμμαχίας, καὶ τὰ ἐχεῖ μαϑόντες ὅ,τι ἂν λέγωσί τε χαὶ 
ποιῶσιν, ὡς τάχιστα ἀπαγγ εἴ ατε ἐιιοί τε χαὶ τῷ ᾽Γ: δῷ" 
κἂν ταῦτά (οι καλῶς ὑπηρετήσητε, ἔτι μᾶλλον ἑειῖν 
χάριν. εἴσομαι τούτου ἢ ὅτι χρήματα πάρεστε ἄγοντες, 
καὶ γὰρ οἵ μὲν δούλοις ἐοικότες κατάσκοποι οὐδὲν ἀλλο 
δὺ γάνται εἰδόξες ἀπαγγέλλειν ἢ ὕσα πάντες ἰσάασιν" οἱ δὲ 
οἷοίπεο ὑπιεῖς ἄνδρες πολλάχις χαὶ τὰ βουλευ μένα χα- 
ταμίαν ̓ ϑάνουσιν. οἱ μὲν δὴ Ἰνδοὶ ἡδέως ἀχούίσαντες χαὶ 3 

55. εὐδαιμονίαν {π8πιὶ ὅῖσδι δοοονι ΥἹΙ. 1. 10. οχίν. 5. 49, 
79. 83. ὝΠΙ. 1. 10. 23. 34. 1.:ὄ ἐπηγγειλας} 11}. 3.27. 
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ξενισϑέντες τότε παρὰ Κύρῳ, συσχευασάμενοι τῇ ὕστε- 
θαίᾳ ἐπορεύοντο, ὑποσχόμενοι ἢ μὴν παϑόντες ὅσα ἂν 
δύνωνται πλεῖστα ἐκ τῶν πολεμίων ἥξειν ὡς δυνατὸν 
τάχιστα. 

Ὃ δὲ Κῦρος τά τε ἄλλα εἰς τὸν πόλεμον παρεσχεύ-- 
άζετο μεγαλοπρεπῶς; ὡς δὴ ἀνὴρ οὐ δὲν σμικρὸν ἐπι- 
γοῦν πράττειν, ἐπεμελεῖτο δὲ οὔ ᾿μόνον (ὡν ἔδοξε τοῖς 
συμμάχοις; ἀλλὰ καὶ ἔριν ἐν ἔβαλλε πρὸς ἀλλήλους τοῖς 
φίλοις ὕπις αὐτοὶ ἕχαστοι φανοῦνται καὶ εἶοπλ ὀτατοι καὶ 
ἱππικώτατοι καὶ ἀκοντιστιχιύτατοι χαὶ τοξικώτατοι καὶ 41:- 

λοπιοιύτατοι. ταῦτα δὲ ἐξειργάζετο ἐ ἐπὶ τὰς 9 ρας ἐ Ξάγων 
καὶ τιμῶν τοὺς κρατίστους ἕχαστα" χαὶ τοὺς ἄρχοντας δὲ 
οὺς ἑώρα ἐπιμιελ ομένους τούτου ὕπιυς οἱ αὐτῶν χράτι- 
στοι ἔσονται στρατιιῦται, καὶ τοῦ τὸοςς ἐπαινῶν τξ παοιύ- 

ἕξυγε καὶ χαριζόμενος αὐτοῖς ὕ,τι δύναιτο. εἶ δέ ποτε ϑυ- 
σίαν ποιοῖτο καὶ ἑορτὴν ἄγοι, καὶ ἐν ταύτῃ ὅσα πολέ- 
μου ἕνεκα μελ ετιῦσιν ἄνϑόρωποι πάντιυν τούτων ἀγῶ- 
γας ἐποίει καὶ ἀϑλα τοῖς νικῶσι μεγαλοπρεπῶς ἐδίδου, 
καὶ ἦν πολλὴ εὐθυμία ἐν τῷ στρατεύματι, 

Τῷ δὲ Κύρῳ σχεδόν τι ἤδη ἀποτετελεσμένα ἦν ὕσα 
ἐβούλετο ἔχων στρατεύεσϑαι πλὴν τῶν μηχανῶν. καὶ 
γὰρ οἱ Πέρσαι ἱππεῖς ἔχπλεῳ ἤδη ἦσαν εἰς τοὺς μυρίους, 
χαὶ τὰ ἅρματα τὰ δρεπανηφόρα, ἅ τε αὐτὸς κατεσχεύ-- 
αἴεν, ἔχπλεα ἤδη ἡ ἣν εἰς τὰ ἑχατόν, ἅ τε “Ἰβραδάτας 
ὗ Σούσιος ἐπεχείρησε κατασχευάζειν ὅμοια τοῖς Κύρου, 
χαὶ ταῦτα ἔχπλεα ἦν εἰς ἄλλα ἕχατόν. χαὶ τὰ "ϊηδικὰ 
δὲ ἅρματα ἐπεπείχει Κῦρος “Κυαξάρην εἷς τὸν αὐτὸν 
τρούπον τοῦτον μετασχευάσαι ἐχ τῆς Τρωικῆς χαὶ «1.- 
βυκῆς διφρείας" καὶ ἔχπλεα χαὶ ταῦτα ἦν εἰς ἄλλα ἔχα- 
τόν. καὶ ἐπὶ τὰς καμή λοὺς δὲ τεταγμένοι ἦσαν ἄνδρες 
δύο ἐφ᾽ ἑκάστη » τοξ Ξόται. χαὶ ὃ μὲν πλεῖστος στρατὸς 
οὕτως εἶχε τὴν γνώμην ὡς ἤδη παντελῶς χεχρατηκχὼς 
χαὶ οὐδὲν ὄντα τὰ τιῦν πολ ἑμέων. 

᾿Επεὶ δὲ οὕτω διαχειμένων ἦλθον οἱ Ἰνδοὶ ἐκ τῶν 

4. τά τε λλα] Ἠιυΐς γτεβροπάθε ἐπεμελεῖτο δέ. 5. ἕχαστα 
Το ἑχασταχῇ Ῥυδθβιιθυιιπὶ ππϑ]ϊουθϑ : χιοά Οἵα χράτιστα 00η- 
ἁπηροηάιιμι 6556. τἰὖ ΠΠ4Φ 1. 21. οὗτοι χράτιστοι ἕχαστα γίγγζον- 
ται, ὙΕΥΡῸ τΏ ΟΠ 6 ΠΈ18. 

αν" προ 
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πολειιίων οἷς ἐπεπόμφει Κῦρος ἐπὶ χατασχοπῇ, καὶ ἔλε- 
γον ὅτι Κροῖσος μὲν ἡγεμὼν χαὶ στρατηγὸς πάντων 
ἠρημένος εἴη τον πολεμίων, δεδογμένον δ᾽ εἴη πᾶσι 
τοῖς συμμάχοις βασιλεῖσι πάσῃ τῇ δυνάμει ἕχαστον πα- 
ρεῖναι, χρήματα δὲ εἰςιξἔθειν πάμπολλα, ταῦτα δὲ τε- 
λεῖν χαὶ μισϑουμένους οὕς δύναιντο καὶ δωρουμένους οἷς 
δέοι, ἤδη δὲ καὶ μεμισϑωμένους εἶναι πολλοὺς μὲνί0 
Θρακῶν μαχαιροφόρους, “Αἱ ἰγυπτίους δὲ προςπλεῖν" καὶ 
ἀριϑμὸν ἔλεγον εἰς δώδεχα μυριάδας σὺν ἀσπίσι ποδήρεσε 
χαὶ δόρασι μεγάλοις, οἷάπερ καὶ νῦν ἔχουσι, καὶ κοπίσι" 
προςπλ᾿ εῖν δὲ χαὶ Κυπρίων. στράτευμα" παρεῖναι δ᾽ ἤδη 
Κίλικας πάντας καὶ (ρύγας ἀμφοτέρους χαὶ “Τυκάονας 
καὶ ὶ Παφλαγόνας χαὶ Καππαδόκας καὶ “Αραβίους καὶ Φοί- 
»ιχας καὶ σὺν τῷ Βαβυλῶνος ἄρχοντι τοὺς “Τσσυρίους, 
χαὶ Ἴωνας δὲ καὶ “Αἰολέας χαὶ σχεδὸν πάντας τοὺς ἝἜ- 
ληνᾶς τοὺς ἐν τῇ ““σίᾳ ἐποικοῦντας σὺν Κροίσῳ ἦναγε 
κάσϑαι ἕπεσθαι, πεπομφέναι δὲ Κροῖσον καὶ εἰς «“αχε-11 
δαίμονα περὶ ξυμμαχίας" συλλέγεσϑαι δὲ τὸ στράτευμα 
ἀμφὶ τὸν ΠΙἊαχτωλὸν ποταιιόψν, προϊέναι δὲ μέλλειν αὖ- 
τοὺς εἷς Θύμβραρα, ἔνϑα καὶ νῦν ὃ σύλλ 'ογος τῶν ὑπὸ 
βασιλέα βαρβάρων τῶν χάτω Συρίας, χαὶ ἀγορὰν πᾶσι 
παρῆ γγέλϑαι ἐνταῦϑα κομίζειν " σχεδὸν δὲ τούτοις ταὐτὰ 
ἔλεγον χαὶ οἱ αἰχμάλωτοι" ἐπεμελεῖτο 7 γὰρ καὶ τούτου ὃ 
Κῦρος ὅπως ἁλίσκοιντο παρ (ὧν ἔμελλε πεύσεσϑαί τι" 
ἕπειμιπε δὲ “καὶ “δούλοις ἐοικότας κατασχόπους ὡς αὐτο- 
μόλους . ὡς οὖν ταῦτα ἤκουσεν ὃ στρατὸς τῷ Κύρῳ,12 
ἐν φροντίδι ἐ ἐγένετο, ὥςπερ εἰχός, καὶ ὥσυχαίτεροί τε ἢ 
ὡς εἰώϑεσαν διεφοίτων, φαιδροί τε οὐ πάνυ ἐφαίνοντο, 
ἐχυκλοῦντό τε χαὶ μεστὰ ἦν πάντα ἀλλήλους ἐρωτών- 
των χαὶ διαλεγομένων περὶ τούτων. 

Ὡς δὲ ἤσϑετο ὃ Κῦρος φόβον διαϑέοντα ἐν τῇ 18 
στρατιᾷ, συγκαλεῖ τούς τε ἄρχοντας τῶν στρατευ μάτων 
χαὶ πάντας ὑπόσων ἀϑυμούντων ἐδόχει τις βλάβη γί- 
γνεσϑαι καὶ προϑυμουμένων ὠφέλεια. προεῖπε δὲ τοῖς 
ὑπηρέταις καὶ ἄλλος εἰ΄ τις βούλοιτο τῶν ὁπλοφόρων 
προςίστασϑαι ἀχουσύμενος τῶν λόγων, μὴ κωλύειν, ἐπεὶ 
δὲ συνῆλθον, ἔλεξε τοιάδε, 

9. ἐπεὶ δὲ] «Ἰνδοϊνίίαν οταῖϊο 5. 12. 
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14 “Ἄνδρες ξύμμαχοι, ἐγώ τοι ὑμᾶς συγεχάλεσα ἰδῶ 
τινας ὑμῶν, ἐπεὶ αἱ ἀγγελίαι ἦλϑον ἐκ τῶν πολεμίων, 
πάνυ ἐοικότας πείροβη μένοις ἀνϑριύποις. δοχεῖ γάρ μοι 
ϑαυμαστὸν εἶναι εἰ τις ὑμῶν ὅτι μὲν οἱ πολέμιοι συλλέ- 
γονται δέδοικεν, ὅτι δὲ ἡμεῖς πολὺ μιὲν πλείους σύνέι 
λέγμεϑα γῦν ἢ ὅτε ἐνιχῶμεν ἐχείν νους, πολὺ δὲ ὦ ἄμεινον 
σὺν ϑεοῖς παρεσχευάσμεϑα νῦν ῇ πρόσϑεν, ταῦτα δὲ 

1ϑὑρῶντες οὐ ϑαῤῥεῖτε. ὦ πρὸς ϑεῶν, ἔφη; τί δῆτα ἄν 
ἐποιήσατε οἱ γὺν δεδοικότες, εἶ ἤγγελλόν τινὲς τὰ παρ᾽ 
ἡμῖν γῦν ὄντα ταῦτα ἀντίιαλα. ἡμῖν προςιόντα,; καὶ 
πρῶτον μιὲν ἠχούετε, ἔφη. ὅτι οἱ πρότερον νικήσαντες 
ἡμᾶς οὗτοι πάλιν ἔρχονται ἔχοντες ἐν ταῖς ψυχαῖς ἣν 
τότε γίχην. ἐχτήσαντο " ἔπειτα δὲ οἱ τότε ἐκχόψαντες 
τῶν τοξ Ξοτῶν καὶ ἀκοντιστῶν τὰς ἀχροβολίσεις γῦν οὗτοι 

1θἔρχονται καὶ ἄλλοι διιοιοι τούτοις πολλαπλάσιοι" ἔπειτα 

δὲ ὥςπερ οὗτοι ὁπλισάμενοι τοὺς πεζοὺς τότε ἑγνίχων, 
γῦν οὕτω καὶ οἱ ἱππεῖς αὐτῶν παρεσχευασμένοι πρὸς 
τοὺς ἱππέως προςἔρχονται » καὶ τὰ μὲν τόξα καὶ ἀἄχόν- 
τια ἀποδε δοχιμάκασι, παλτὸν δὲ, ἕν ἰσχυρὸν ὃ ἕχαστος, λα- β 
βὼν προςελ αὔνε ἐν διαγενόηται ὡς ἐκ χειρὸς τὴν μάχην 

1Ἰποιησόμενος " ἔτε δὲ ἅρματα ἔρχεται, ἃ οὐχ οὕτως ἑστή- 
ξεται ὡςτπιξρ πρύσϑεν ἀπεστραμι μένα ὥςπερ εἰς φυγήν, ἀλλ 
οἵ τε Ἱπσίοι εἰσὶ κατατεϑωρακισμένοι οἱ ἐν τοῖς ἅρμασιν, 
οἵ τὲ ἡνίοχοι ἐν πύργοις ἑστῦσι ξυλίνοις τὰ ὕπε ἐρέχοντα 

ἅπαντα συν ἐστεγασμένοι ϑώραξι καὶ κράνεσι. δρέπανά 
τε σιδηρᾶ περὶ τοῖς ἀξ Ξοσι προφήρμοσται, ὡς ἐλῶντες 

18καὶ οὗτοι εὐθὺς εἰς τὰς τάξ εἰς τῶν ἐναντίων " πρὸς δ᾽ 
ἔτι: κάμηλοι εἰσὶν αὐτοῖς ἐφ᾽ ὧν προςελῶσιν, ὧν μίαν 

ἑχάστην ἑχατὸν ἵπποι οὐχ ἂν ἀνάσχοιντο ἰδόντες " ἕτι 
δὲ πύργους προςίασιν ἔχοντες ἀφ᾽ ὧν τοῖς μὲν ἑαυτῶν 
ἀρήξουσιν, ἡμᾶς δὲ βάλλοντες κωλύσουσι τοῖς ἐν τῷ 

19)σοπέδῳ μάχεσϑαι" εἶ δὴ ταῦτα “ἀπήγγε ελλέ τις ὑμῖν ἐν 
τοῖς 1 πολεμίοις ὄντα, οἱ »ῦν φοβούμενοι τί ἂν ἐποιήσατε; . 
᾿δπότε ἀπαγγελλομένων ὑμεῖν ὅτι Κροῖσος “μὲν ἥρηται 
τῶν πολὲμίων, στρατηγός, ὃς τοσούτῳ Σύρων χαχίων 
ἐγένετο ὅσῳ Σύροι μὲν μάχῃ ἡττηϑέντες ἔφυγον, Κροῖς- 
σος δὲ ἰδὼν ἡττημένους ἀντὶ τοῦ ἀρήγειν τοῖς συμμά- 

15. οἱ τότε ἐχχόψαγτες) ΠΙ. 8. 60. 19. Αροῖσος δὲ] ΤΥ͂. 1. 8. 
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Ε χοις φεύγων ὥχετο" ἔπειτα δὲ διαγγέλλεται δήπου ὅτι30 
᾿ς αὐτοὶ μὲν οἱ πολέμιοι οὐχ ἱχανοὶ ἡγοῦνται ὑμῖν εἶναι 

μάχεσϑαι, ἀλλους δὲ μισϑοῦνται, ὡς ἄϊκιεινον μαχου- 

μένους ὑπὲρ σφῶν ἢ ἢ αὐτοί. εἶ μέντοι τισὶ ταῦ τὰ μὲν τοι- 
αῦτα ὄντα δεινὰ δοχεῖ εἶναι, τὰ δὲ ἡμέτερα φαῦλα, 
τούτους ἐγώ φημι χρῆναι, ὦ ἄνδοες, ἀφεῖναι. εἰς τοὺς 
ἐναντίους " πολὺ γὰρ ἐκεῖ ὄντες πίω ἂν ἡμᾶς ἢ πα- 
ρόντες ὠφελοῖεν. 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτα εἶπεν ὃ ΑΑΒΑΛΗΣ ἀνέστη “Χρυσάντας2 1 
ὃ Πέρσης καὶ ἔλ ἐξὲν ὧδε. ἢ Ω 2. Κῦρε, μὴ ἰδ δμάξε εἴ τι- 
γὲς ἐσκυϑρώπασαν ἀχούσαντες τῶν ἀγγελλομένων" οὐ γὰρ 
φοβηϑέντες. οὕτω διετέϑησαν, ἀλλ ἀχϑεσϑέντες " ὥςπερ 
γε; ἔφη; εἴ τινῶν βουλομένων τε καὶ οἰομένων. ἤδη 
ἀριστήσειν ἐξαγγελϑείη τι ἔργον ὃ ἀνάγκη εἴη πρὸ τοῦ 
ἀρίστου ἐξεργάσασϑαι, οὐδεὶς ἄν, οἶμαι, ἡὐϑείη ἀχού- 
σας" οὕτω τοίνυν καὶ ἡμεῖς ἤδη οἰόμενοι πλουτή σειν, 
ἐπεὶ ἠχούσαμεν ὅτι ἐστὶ περίλοιτιον ἔργον ὃ δεῖ ἐξεο-- 
γάσασϑαι, αυγεσχυϑρωπάσαμεν » οὐ φο; ϑούμενοι, ἀλλὰ 
πεποιῆσϑαι ἂν ἤδη- καὶ τοῦτο βουλόμενοι. ἀλλὰ γὰ 22 
δἰ δὴ οὐ περὶ Συρίας μόνον ἀγωνιούμεϑα, ὃ ὅπου σῖτος 
ποῥὸ καὶ πρόβατά ἐστι καὶ φοένιχες οἱ χά οποφύροι, 
ἀλλὰ καὶ περὶ Δυδίας, ἔνϑα πολὺς μὲν οἶνος, πολλὰ 
δὲ σῦχα, πολὺ δὲ “ἔλαιον, ϑάλ αττα δὲ ποοςχλύξζει καϑ' 
ἣν πλείω ἔρχεται ἣ ὅσα τις ἑώρακεν ἀγαϑά, τα τά, ἔφη, 
ἐνγοούμεν οἐε οὐχέτι ἀχϑόμεϑα,, ἀλλὰ ϑαῤῥοῦμεν ὡς κά-- 
λιστα, ἵνα ϑᾶττον χαὶ τούτων τῶν “Τυδίων ἀγαϑῶν 
ἀπολαύωμεν. ὃ μὲν οὕτως εἶπεν" οἵ δὲ σύμμαχοι πτεάν- 
τὲς ἤσϑησάν τε τῷ λόγῳ χαὶ ἐπ᾿ γέσαν. 
Κὰ μὲν δή, ἕφη ὃ ̓Κῦρος, ὦ ἄνδοες, δοχεῖ μοι 

καὶ ἰέναι ἐπὶ αὐτοὺς ως τάχιστα, ἕνα πρῶτον μὲν αὐὖ- 
τοὺς φϑάσωμεν ἀφιχόμενοι, ἢν δυνώμεϑαᾳ, ὅ ὕπου τὰ ἐπι- 
τήδεια αὐτοῖς συλλέγεται" ἔπειτα δὲ ὅσῳ ἂν ϑᾶττον 
ἴωμεν, τοσούτῳ μείω μὲν τὰ παρόντα εὑρήσομεν αὐτοῖς, 
πλείω δὲ τὰ ἀπόντα. ἐγὼ μὲν δὴ οὕτω λέγω- εἰ δέ τις2 24 
ἄλλῃ πη γιγνώσκει ἢ ἀσφαλέστερον εἶναι ἢ δᾶον ἡμῖν, 

᾿ Νε 

διδασχέτω. ἐπεὶ δὲ συνηγόφευον͵ ιἐὲν πολλοὶ ὡς χρεὼν εἴη 
ὕτι τάχιστα πορεύεσϑαι ἐπὶ τοὺς πολεμίους, ἀντέλεγε 
δὲ οὐδείς, ἐχ τούτου δὴ ὃ Κῦρος ἤρχετο λόγου τοιοῦδε, 

“ἄνδρες ξύμμαχοι, αἱ μὲν ψυχαὶ καὶ τὰ σώματα καὶ 5 
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τὰ ὅπλα οἷς δεήσει χρῆσϑαι ἐχ πολλοῦ ἡμῖν σὺν ϑειῦ 
παρεοχείασται" νῦν δὲ τὰ «ἐπιτήδεια δεῖ εἰς τὴν ὁδὸν 
συσχευάζεσϑαι αὐτοῖς τε ἡμῖν χαὶ ὑπύσοις “τετράποσι 
χρύμεϑα μὴ μεῖον. ἢ εἴχοσιν ἡμερῶν, ἐγὼ γὰρ λογιξό- 
μένος εὑρίσκω πλεόνων ἢ πεντεκαίδεκα ἡμερῶν, ἐσομέ- 
γὴν ὅδόν, ἐν ἧ οὐδὲν εὑρήσομεν τῶν ἐπιτηδείων " ἀνε-- 
σχεύ ασται γὰρ τὰ μὲν ὑφ᾽ ἡμῶν, “τὰ δὲ ὑπὸ τῶν πο- 

26λ ἑμέων ὅσα ἠδύναντο. συσχειάζεσϑαι οὖν χρὴ σῖτον μὲν 
ἱκανόν" ἄνευ γὰρ τούτου οὔτε μάχεσθαι οὔτε ζῆν δυ- 
γαίμεϑ' ἄν" οἷνον δὲ τοσοῦτον ἕχαστον ἔχειν χρὴ ὕσος 
ἱκανὸς ἔσται ἐϑίσαι ἡμᾶς αὐτοὺς ὑδροποτεῖν" πολλὴ 
γὰρ ἔσται τῆς ὁδοῦ ἄοιγος, εἷς ἣν οὐδ᾽ ἂν πάνυ πολὺν 

2Τοΐνον συσχευασώμεϑα, διαρχέσει. ὡς οὖν μὴ ἐξαπίνης 
ἄοιγοι γενόμεν οι ρήμασι περιπίπτωμεν, « ὧδε χϑὴ ποιεῖν" 
ἐπὶ μὲν τῷ σίτῳ νῦν εὐθὺς ἀρχώμεϑα πίνειν ὕδωρ " 

2ϑτοῦτο γὰρ ἤδη ποιοῦντες οὐ πολὺ μιεταβαλοῦμιεν. χαὶ 
γὰρ ὃςτις ἀλᾳ ιτοσιτεῖ, ὕδατι μεμιγμένην ἀεὶ τὴν μιᾶξαν 
ἐσϑίει, χαὶ ὕςτις ἀρτοσιτεῖ, τόστι δεδευμένον τὸν ἄρτον, 
καὶ τὰ ἑφϑὰ δὲ πάντα μεϑ' ὕδατος τὰ πλεῖστα ἐσκεύ- 
ασταῖι. μετὰ δὲ τὸν σῖτον ἐὰν οἶνον ἐπιπίνωμεν ; οὐδὲν 

2ϑμεῖον ἔχουσα ἣ ψυχὴ ἀναπαύσεται. ἔπειτα δὲ καὶ τοῦ 
μετὰ δ εἴπιν ὋΡν ἀφαιρεῖν χρή, ἕως ἂν λάϑωμεν ὑδροπό- 
ται γέ εἐγόμενοι. ῆ γὰρ χατὰ μιχρὸν παράλλαξις πᾶσαν 
ποιεῖ φύσιν υτιοφέρειν τὰς μεταβολάς" διδάσχει δὲ καὶ 
ὃ ϑεύς, ἀπάγων ἡμᾶς χατὰ μιχρὸν ἔχ τε τοῦ χειμεῶνος 
εἰς τὸ ἀνέχεσϑαι ἰσχυρὰ ϑάλπη καὶ ἐκ τοῦ ϑάλπους 
εἰς τὸν ἰσχυρὸν χειμῶνα" ὃν χοὴ μιμουμένους εἷς ὃ δεῖ 

βοἐέλϑεῖν προειϑισμένους ἡμᾶς ἀφικνεῖσθαι. χαὶ τὸ τῶν 
στρωμάτων δὲ βάρος εἰς τὰ ἐπιτήδεια χαταδαπανᾶτευ, 
τὰ͵ μὲν γὰρ ἐπιτήδεια περιττεύοντα οὐκ ἄχρηστα ἔσται" 
στρωμάτων δὲ ἐνδεηϑέντε ἐς μὴ δείσητε ὡς οὐχ ἡδέως 
χαϑευδήσετε" εἰ δὲ μἡ, ἐμὲ αἰτιδθϑε, ἐσθὴς μέντοι 

28, πάντα --- τὰ πλεῖστα] τὰ πλεῖστα Ῥτὸ τοῦ πλείστου εχ 
ῬοΟΠιιοο Χ. 10. τοςιϊζαϊ ΘΟ θά θνιι. ἘΠῚ) επιοβίμεπθην Ρ. 986. 
15. διοιχητῶν χαὶ μαρτύρων χαὶ πάντων τῶν πλείστων 1,α11-- 
Ππντ|6 Ρἰθτᾶ4π6 ΟἸ 1 ἃ ΟΘΙραγαν ϑοδδοΐίρειιβ ὅϑ 1115 
οοὶ ἰουυΐα τὰ πολλὰ πάντα. 46 41 εἰ ἰρ88 ΘΒ βἔοτιιϑ δὰ 
Ῥοβίτ Ρ- 428. ϑδιριὰ Υ͂. ὅ. 39. πᾶς δέ τις ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
ἕν γέ τι ὧν εἰλήφει ἐδωρεῖτο αὐτῷ. 

"τὰ »"»“"Πἣ͵'ὃὋὯ 
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ὅτῳ ἐστὶν ἀφϑονωτέρα. παροῦσα, πολλὰ χαὶ ὑγιαίνοντι 
χαὶ χάμνοντι ἐπιχουρεῖ. ὄψα δὲ χρὴ συνεσχευάσϑαι ὑσαϑῖ 
ἐστὶν ὀξέα χαὶ δριμέα χαὶ ἁλμυοά" ταῦτα γὰρ ἐπὶ σῖ- 
τόν τὲ ἄγει καὶ ἐπὲ πλεῖστον ἀρχεῖ. ὅταν δ᾽ δ΄ ἐχβαίνω- 
μεν εἰς ἀχέριμα, ὅπου ἤδη εἰχὸς ἡμᾶς σῖτον λαμβάνειν, 
χειρομύλας χρὴ αὐτόϑεν παρασκευάσασϑαι αἷς σιτοποι- 
ησόμεϑα" τοῖτο γὰρ χουφότατον τῶν σιτοποιιχῶν ὁρ- 
γάνων. συνεσχευάσϑαι δὲ χρὴ καὶ ὧν ἀσϑενοῦ: γτὲς δέον--82 
ται ἄνθρωποι" τούτων γὰρ ὃ μὲν ὄγκος μικρότατος, ἢχ 
δὲ τύχη τοιαύτη γένηται; μάλιστα δεήσει. ἔχειν. δὲ χρὴ 
χαὶ ἱμιάντας " τὰ γὰρ πλεῖστα χαὶ ἀνθρώποις. καὶ ἵπποις 

ἱιᾶσιν ἤρτηται" (ὧν ,“κατατριβομένων καὶ ῥηγνυμένων 
ἄνάγχκη ἀργεῖν, ἢν μή τις ἕγῃ περίζυγα. ὅςτις δὲ πε- 
παίδευται χαὶ τ ὐλοὸν ξύσασϑαι 5 ἀγαϑὸν χαὶ ξυήλης 
μὴ ἐπιλαϑέσϑαι. ᾿ἀγαϑὸν δὲ καὶ θίνην φἔρεσϑαι" ὃ γὰρ88 
λόγχην ἀχονῶν ἐκεῖνος καὶ τὴν ψυχήν τι παραχονί" 
ἔπεστι γάρ τις αἰσχύνη λόγχην ἀχονῶντα κακὸν εἶναι. 
ἔχειν. δὲ χρὴ χαὶ ξύλα περίπλεα καὶ ἅρμιασε καὶ ἁμάξαις " 
ἐν γὰρ πολλαῖς πράξεσι πολλὰ ἀνάγκη καὶ τὰ ἀπαγο- 
θεύοντα εἰναι. ἕχειν δὲ δεῖ καὶ τὰ ἀναγκαιότατα ὄργαναϑά 
ἐπὶ ταῦτα πύντα" οὐ γὰρ πανταχοῦ χειροτέχναι παρα- 
γίγνονται" τὸ ὁ᾽ ἐφ᾽ ἡμέραν ἀρχέσον. ὀλίγοι τινὲς οἱ 
οὐχ ἱχανοὶ ποιῆσαι. ἔχειν δὲ χρὴ κ᾿ καὶ ἄμην. καὶ σμινύην 
χατὰ ἅμαξαν ἐχάστην, χαὶ κατὰ τὸ γωτοφόρον δὲ ἀξί.- 
γὴν χαὶ δρέπανον" ταῦτα γὰρ χαὶ ἰδίᾳ ἑχάστῳ χρήσιμα 
καὶ ὑπὲρ τοῦ χοιγοῦ σιγ ρθε ὠφέλιμα γίγν ἐται. τὰ μενϑὅ 
οὖν εἷς τροφὴν δέοντα οἱ ἡγεμόνες τῶν ὁπλοφύρων ξε- 
τάξετε τοὺς ὑφ᾽ ὑμῖν οὐτοδε:- οὐ γὰρ δεῖ παριέναι ὅτου 
ἄν τις τούτων δέηται" ἡμεῖς γὰρ τούτων ἐνδεεῖς, ἐσό- 
μιεϑα. ἃ δὲ καὶ τὰ ὑποζύγια κελεύω ἔχειν, ὑμεῖς οἱ τῶν 
σκευοφόρων ἄρχοντες ἐξετάζετε, χαὶ τὸν μὴ ἔχοντα χα-- 
τασχευάζεσϑαι ἀγαγχάζξετε. ὑμεῖς δ᾽ αὖ οἱ τῶν ὁδοποιῶνϑθ 
ἄρχοντες ἔχετε μὲν ἀπογεγραμμένους παρ ἐμοῦ τοὺς 
ἀποδεδοκιμασμένους χαὶ τοὺς ἐκ τῶν ἀχοντιστῶν καὶ 

32. περίξζυγα]) ΨοςαΒα αν πο τοΐαϊ ϑυῖάας, 56 ὀχρ ϊοδτο 
ποϑοϊν τ: Ῥυ τη ἴτε ρο 5] σῃ ἰ Ππολνὶ Ἰοτὰ ἰὴ διοίδο ΔτΓΥ ΓΟ Ὑἀ1}} ΟΧ 

; Ραμα αι Ριδθραναΐας. αὖ οΧ ξύλα περίπλεα. 34. ὀλέγοι τι- 

γὲς οἱ οὐχ ἱχανοὶ! Ηος ἀϊοῖϊ, 4ιοιν 5 οὐΐανν) «με πὶ 811 6χ-- 

διοϊαϊὰ5 ἰδίγι πὴ 185 παδέσιιαίπιμι βαχζοῖχο ἀεΐοοια ἤν αἀἴθαι ΡΌ5568. 
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τοὺς ἐκ τῶν τοξοτῶν καὶ τοὺς ἐκ τῶν σφενδονητῶν" 
τούτων δὲ τοὺς μιὲν ἀπὸ τῶν ἀχοντιστῶν χρὴ πέλε- β 
κὺν ἔχοντας ξυλοχύπον ἀναγκάζειν στρατεύεσϑαι , τοὺς 
δ᾽ ἀπὸ τῶν τοξοτῶν σμινύην, τοὺς δ᾽ ἀπὸ τῶν σφεν- 
δονητῶν ἄμην" τούτους δὲ ἐ ἔχοντας ταῦτα πρὸ τῶν ἅμα- 
ξῶν κατὰ ἴλας -πορεύεσϑαι, ὅπως ἢν τι δέῃ ὅδοποιέίας, 
εὐθὺς ἐνεογοὶ ἦτε; καὶ ἐγὼ ἤν τι δέωμαι; ὅπως εἰδῶ 

δΊ .0. 9.» δεῖ λαβόντα τούτοις χρῆσϑαι. ἄξω δὲ καὶ τοὺς 
ἐν τῇ στρατιωτιχῇ ἡλιχέᾳ ξὸν τοῖς ὀργάνοις γχαλκχέας τε 
καὶ τέκτονας καὶ σχυτοτόμοις, ὅπως ἄν τι δέη “αὶ 
τοιούτων τεχνῶν ἐν τῇ στρατιᾷ, μηδὲν ἐλλίπηται. οὗτοι 
δὲ ὑπλοφόρου μὲν τάξεως ἀπολε ἐλώσονται, ἃ δ᾽ ἐπίσταν- 
ται, τῷ βουλομένῳ ω μισϑοῦ ὑπηρετοῦντες ἐν τῷ τετα- 

ϑϑγμένῳ ἔσονται. ἢν δέ τις καὶ ἔμπορος βούληται ἕπε- 
σϑαι πωλ εἴν τι βουλόμεν ος, τῶν ειὲν προειρημένων ἥμε- 
ρῶν τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν ἤν τι πωλῶν δλίσκηται, πάν- 
τῶν στερήσεται" ἐπειδὰν δ᾽ αὗται παρέλ ϑωσιν αἵ ἡμέ- 
θαι, προλήψει ὅπως ἂν βούληται. ὕςτις δ᾽ ἂν τῶν ἐμ- 
πόρων πλείστην ἀγορὰν παρέχων φαίνηται, οὗτος καὶ 
παρὰ τῶν ξυμμάχων χαὶ παρ ἐμοῦ δώρων καὶ τιμῆς 

ϑθτεύξεται. εἰ δέ τις χρημάτων προςδεῖσϑαι γομίζει εἰς β 
ἐμπολήν, γνωστῆφας ἐμοὶ προςαγαγὼν χαὶ ἐγγυητὰς ἦ 
μὴν πορεύ ἔεσϑαι σὺν τῇ στρατιᾷ, λαμβανέτω ὧν ἡμεῖς 
ἔχομεν. ἐγὼ μὲν δὴ ταῦτα προαγορεύω 5 εἰ δέ τίς τι 

Δὐχαὶ ἄλλο δέον ἐνορᾷ, πρὸς ἐμὲ σημαινέτω. χαὶ ὑμεῖς 
μὲν ἀπιόντες συσχευά ίζεσϑε, ἐγὼ δὲ ,ϑύσομαι ἐπὶ τῇ 
ὁρμῇ" ὅταν δὲ τὰ τῶν ϑεῶν καλῶς ἔχῃ : σημανοῦμεν. 
παρεῖναι δὲ χρὴ ἅπαντας τὰ προειρημένα, ἔχοντας εἷς 
τὴν τεταγμένην χώραν πρὸς τοὺς ἡγεμόνας ἑαυτῶν. 

4τὑμεῖς δὲ οἱ 7 γεμόνες τὴν ὃ ἑαυτοῦ ἕκαστος τάξιν εὔτρεπι- 
σάμεν ος 1 πρὸς ἐμὲ πάντες συμιβάλλετε, ἵνα τὰς ἑαυτῶν 
ἕχαστοι χώρας καταμάϑητε. 

98. τῶν προειρημένων ἡμερῶν τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν} ἱ. 6. ὧν 
νεῖ εἰς ἃς προείρηται τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν. 
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Ὁ ΑΘ ἘΠ 

Τοςουϊδίτις ογο Δσμϊηἶβ, δὲ ἱπυρυϊηβ Ρ᾽ δτιβεγουτην δὲ ἱπι- 
ΡὈοαϊπιοπΐοσνιιη. ὔὐγτιβ 6 ῬΑ ]αϊουῖθιιβ, «πιο Ἰμϊενοῖθί ἱπθεῖ, 
ἄἀθ ςἴαϊτιι Ποβιϊιη “υδοεῖι. Αὐγαβρὰβ "ΕΔ εἰ εἐχρομῖῖ 46 ἃοὶθ 
Βοπβίϊιπι. Ατςουταῖπιβ ἀββουθῖϊαν δοῖθβ Ογυ. 

Ἡχούσαντες δὲ ταῦτα οἱ μὲν συν ἐσχευάζοντο, ὃ δὲ 
Κῦρος ἐθύετο. ἐ ἐπεὶ δὲ καλὰ τὰ ἱερὸ ἢν; ὡρμᾶτο σὺν 
τῷ στρατεύματι" καὶ τῇ μὲν πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐξεστρατο- 
πεδεύσατο ὡς δυνατὸν ἐγγύτατα, ὕπως εἰ τίς τι ἐπιλε- 
λησμένος εἴη, μετέλϑοι, καὶ εἴ τίς τι ἐνδεύμενος γνοίη, 
τοῦτο ἐπιπαρασκευ ἄσαιτο. Κυαξάρης μὲν οὖν τῶν πηῚ- 
δων ἔχων τὸ τοίτον μέρος κατέμενεν, ὡς μηδὲ τὰ οἶχοι 
ἔρημα εἴη. ὃ δὲ Κῦρος ἐπορεύετο ὡς ἠδύνατο τάχιστα, 
τοὺς ἱππέας μὲν πρώτους ἔχων; χαὶ πρὸ τούτων διε- 
ρευγητὰς χαὶ. σχοποὺς ἀεὶ ἂν σβιβάξ ων ἐπὶ τὰ πρόσϑεν 
εὐσχοπώτατα" μετὰ δὲ τούτοις ἦγε τὰ σχευοφύρα, ὕπου 
μὲν πεδινὸν εἴη: πολλοὺς ὁομαϑοὺς ποιούμενος τῶν 
ἁμαξῶν καὶ τῶν σκευοφόρων" ὕπισϑεν δὲ ἢ φάλαγξ 
ἐφεπομένη, εἴ τι τῶν σχευοᾳ όρων ὑπολείποιτο, οἱ προς- 
τυγχάνοντες τῶν ἀρχόντων ἐπεμέλι οΥντὸ ὡς μὴ χωλύοιντο 
πορεύεσθαι. ὅπου δὲ στεν ὠτέρα εἴη ἧ ὑδός, διὰ μέσου 
ποιούμενοι τὰ σχευοᾳύρα ἔγϑεν καὶ ἔνϑεν ἐπορεύοντο 
οἵ ἁπλοφόροι" χαὶ εἴ τι ἐμποδίζοι, οἱ χατὰ ταῦτα γι- 
γνόμενοι αὖ τῶν στρατιωτῶν ἐπεμέλοντο. ἐπορεύοντο δὲ 
ὡς «τὰ πολλὰ αἱ τά; Ξεις παρ᾿ ἑαυταῖς ἔχουσ σαι τὰ σχευο- 
ὁρα" ἐπετέταχτο γὰρ πᾶσι τοῖς σχευ οᾳ ύφοις χατὰ τὴν 

ἑαυτῶν ἕκαστον τάξιν ἰέναι, εἰ μή τι ἀναγχαῖον ἀπο- 
κωλύοι. χαὶ σημεῖον δὲ ἔχων͵ ὃ τοῦ ταξιάρχου σχευοφί- 
ρος ἡγεῖτο γνωστὸν τοῖς τῆς ἑαυτῶν τάξειυς ὡς τ᾽ ̓ἀϑρύοι 
ἐπορεύοντο, ἐπεμελοῦντό τε ἰσχυρῶς ἕχαστος τῶν ἑαυ- 
τοῦ ὡς μὴ ὑπολείποιντο. καὶ οὕτω ποιούντων οὔτε ζη- 
τεῖν ἔδει ἀλλήλ ους ἅμα τε παρόντα ἅπαντα χαὶ σαώτερα 
ἦν καὶ θᾶττον τὰ δέοντα εἶχον οἵ στρατιῶται. 

3, “ἃς ἐνδεόμενος] τινὸς ϑίορμαπιι8. 3. ἑαυτῶν. τάξιν οἵ τὰοχ 
ἑαυτῶν τάξεως ἀπὸ ἱἰπ ἰἰρτοὸ Βὶ5 βουϊβθίϊαν ἑαυτοῦ: 4πᾶ6 Ρῥτίοτο 
Ἰοοο οἰΐδπὶ δἰϊογιιμν δοσὶριαχὰ δϑῖ. 

2 
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[ 5 Ὡς δὲ οἱ προϊόντες σχοποὶ ἔδοξαν ἐν τῷ πεδίῳ 
δρᾶν ̓ ἀνϑρώπους λαμβι Ἰάνοντας χαὶ χιλὸν χαὶ ξύλα, καὶ. 
ὑποζύγια δὲ ἑώρων ἕτερα τοιαῦτα ἄγοντα, τὰ δὲ 
καὶ νεμόμενα ; καὶ τὰ πρόσω αὖ ἐφορῶντες ἐδόχουν χα- 
ταμανϑάνειν μετευριζόμενον ἢ καπνὸν 1 Ἢ χογιορτόν, ἐκ 
τούτων πάντων σχεδὸν ἐγίγνωσκον ὅτι εἴη που πλησίον 

6 τὸ στράτευμα τῶν πολεμίων. εὐϑὲς οὖν πέμπει τινὰ ὃ 
σχύπαρχος ἀγγελοῦντα ταῦτα τῷ Κύρω. ὃ δὲ ἀχούσας 
ταῦτα ἐχείους ς μιὲν ἐχέλευσε μένοντας ἐπὶ ταύταις ταῖς 
σχοπαῖς διτι ἂν ἀεὶ καινὸν δρῶσιν ἐξαγγέλλειν " τάξιν 
δ᾽ ἔπειιψεν ἱππέων εἰς τὸ πρόσϑεν χαὶ ἐχέλεισε πειρα-- 
ϑῆναι συλλαβεῖν τινας τῶν ἀνὰ τὸ πεδίον ἀνϑρώπων, 

Ἵ ὕπως σαφέστερον μάϑοιεν τὸ ὄν. οἱ μὲν δὴ ταχϑέντες 
τοῦτο ἔπραττον. αὐτὸς δὲ τὸ ἄλλο σεράτευμα αὐτοῦ χα- 
τεχώριζεν, ὅπως πάρασχευ άσαιντο ὅσα ᾧετο χρῆ ναι πρὶν 
πάνυ ὁμοῦ εἰναι. καὶ πρῶτον μὲν ἀριστᾶν παρηγγύησεν, 
ἔπειτα δὲ μένον τὰς ἐν ταῖς τάξεσι τὸ παραγγελλύμενον᾽ 

8 προνοεῖν " ἐπεὶ δὲ ἠρίστησαν, συνεχάλεσε χαὶ ἱππέων χαὶ 
πεζῶν καὶ ἁρμάτων τοὺς ἡγεμόνας; καὶ τῶν μηχανῶν 
δὲ καὶ τῶν σχε “ὐοφόρων τοὺς ἄρχοντας καὶ τῶν ἄρμα- 

9. μαξῶν" καὶ οὗτοι μὲν συνήεσαν. οἱ δὲ καταδραμόντες 
εἰς τὸ πεδίον συλλαβόντες ἀνϑρώπους ἤγαγον" οἱ δὲ 
συλληφ ϑἶντῷ ἀνερωτώμενοι ὑπὸ τοῦ ἰίύρου ἔλεγον ὅτι. 
ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου εἶξν, προελ ηλυϑότε ς ἐχεὶ χιλόν, οἱ: 
δ᾽ ἐπὶ ξύλα, παρελϑόντες τὰς πφοφυλ αχάς" διὰ γὰρ τὸ 

10σιλῆϑος τοῦ στρατοῦ σπάνια πάντα εἶναι. καὶ ὃ Κῦρος 
ταῖτα ἀχούσας Πόσον δέ, ἕφη; ἄπεστιν ἐνθένδε τὸ 
στράτευμα; οἱ δ᾽ ε ἰἔγον ὅτι ὡς δύο παρασάγγας. ἐπὶ 
τούτοις ἤρετο ὃ Κῦρος Ἡιιῶν δ᾽, ἕψη, λόγος τις ἦν 
παρ᾽ αὐτοῖς; Ναὶ μὰ Δία, ἔφασαν, καὶ πολύς γὲ ἐς 
ἐγγὺς ἤδη εἰητε »προςιόντες. Τί οὖν; ἔφη ὃ Κῦρος, ἦ 
χαὶ ἔχαιρον ἀκούοντες ἰόντας ; τοῦτο δὲ ἐπήρετο τῶν 
παρόν των ἕνεχα. Οὐ μὰ Δία, εἶπον ἐκεῖνοι, οὐ μὲν δή 

11γ᾽ ἔχαιρον, ἀλλὰ χαὶ μάλα ἠνιῶντο. Νῦν δ᾽, ἔφη ὃ 
Κῦρος, τί ποιοῦσιν ; Ἐκτάττονται, ἔφασαν" “᾿ὡ ἐχϑὲς 
δὲ καὶ τρίτην ἡμέραν τὸ αὐτὸ τοῦτο ἔπραττογ, Ὃ δὲ 
τάττων. ἕφη ὃ Κῦρος, τίς ἐστιν; οἱ δὲ ἔφασαν, “40υ- 
τός τε Κροῖσος χαὶ σὺν αὐτῷ Ἕλλην τις ἀνήρ, καὶ ἀἄλ-- 
λος δέ τις Πῆῆδος " οὗτος μιίέντοι ἐλέγετο φυγὰς εἶναι 
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πιο ὑμῶν. καὶ ὃ Κῦρος εἶπεν. Ἵλλ, ὦ Ζεῦ μέ; τστε, 
λωβεῖν᾽ ἐοι “γένοιτο αὐτὸν ὡς ἐγὼ ϑοίύλ μαι. 

Ἔχ τούτου τοὺς κιὲν αἰχμαλώτους ἀπάγειν ἐχέλευ-12 
σεν, εἰς δὲ τοὺς παρόντας ὡς λέξων τι ἀν ἤγετο. ἐν τού- 
τῳ δὲ παρὴν ἄλλος αὖ ἀπὸ τοῦ σχοπάρχου, λέγων ὅτι 
ἱππέων τίξις μεγάλη ἐν τῷ πεδίω ϑερυίρπῖνοιτον καὶ 
ἡιεῖς μέν, ἔφη. ᾿ εἰχάζομεν ἐλαύνε ΠῚ αὐτοὺς βουλ ομένους 
ἰδεῖν τόδε τὸ στράτευ πα. καὶ γὰρ πρὸ τῆς τάξεως ταύ- 
της ἄλλοι ὡς τριάχοντα ἱππεῖς συχνὸν προελαύνουσι, 

καὶ μέντοι, ἔφη, χατὶ αὐτοὺς ἡμᾶς, ἴσως βουλόμενοι 
λαβεῖν, ἢν δύνωνται, τὴν σχοπήν" ἡμεῖς δέ ἐσμεν μία 
δεχὰς οἱ ἐπὶ ταύτης τῆς σκοπῆς. χαὶ ὃ Κῦρος ἐκέλευσ ε13 
τῶν περὶ αὐτὸν ἀεὶ ὄντων ἱππέων ἐλάσαντας ὑπὸ τὴν 
σχοπὴν ἀδήλους τοῖς πολεμίοις ἀτρεμίαν ἔχειν. Ὅταν 
δέ, ἔφη, ἡ δεχὰς ἡ ἑμιετέρα λείπῃ τὴν σχοπήν, ἐξανα- 
στάντες ἐπέϑεσϑε τοῖς ἀναβαίνουσιν ἐπὶ τὴν σχλοπήν. 
ὡς δὲ ἐ μᾶς μὴ λυπῶσιν οἱ ἀπὸ τῆς μεγάλης τάξεως, 
ἀντέξελϑε σύ, ἔφη, ὦ ᾿Υστάσπα, τὴν χιλιοστὺν τῶν 
ἱππέων λαβὼν καὶ ἐπιφάνηϑε: ἐναντίος τῇ τῶν πολεμίων 
τάξει. διώξεις δὲ οὐδαμῇ εἷς ἀφανές, ἀλλ ὅπως αἕ 
σχοπαί σοι διαμένωσιν ἐπειεληϑεὶς πάριϑι. ἢν δ᾽ ἄρα 
ἀνατείναντές τινὲς τὰς δεξιὰς προςελαύνωσιν ὑμῖν, δέ- 
χεσϑε φιλίως τοὺς ἄνδρας. 

ὋὉ μιὲν δὴ ἡ Ὑστάσπης ἀπιεὺν ὡπλίζετο οἵ δ᾽ ὑπη-14 
θέται ἤλαυνον εὐϑὲς ὡς ἐχέλευσεν. ἀπαντᾷ δ᾽ αὐτοῖς 
χαὶ δὴ ἐντὸς τῆν σχοπῶν “ράσπας σὲν τοῖς ϑερύπου- 
σιν. ὃ πεμᾳ ϑεὶς πάλαι κατέσχοπος, ὃ φύλαξ τῆς Ζου- 
σίδος γυγαιχός. ὃ μὲν οὖν Κῦρος ὡς ἤκουσεν. ἀναπη-1 5 
δήσας ἐκ τῆς ϑρας ὑπήντα τε αὐτῷ καὶ “ϑεξιοῦτο" 
οἱ δὲ ἀλλοι, ὥςπερ εἰχός. μηδὲν εἰδότες ἐχπεπληγμένοι 
ἦσαν τῷ πράγματι, ἕως ὃ Μῦρος εἶπεν, “ἄνδρες φίλοι, 
ἤ χει γαῖν ἀνὴρ ἄριστος. γ᾽) γὰρ ἡ δὴ πάντας ἀνϑούύ- 

ποὺς δε διῶ τὰ τούτου ἔργα. τιάν οὔτε αἰσχροῦ 
ἡττηϑεὶς οὐδενὸς ᾧχετο οὔτ᾽ ἐικιὲ φοβηϑείς, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ 
ἐμοῦ πεμᾳφϑεὶς ὅπως ἡμῖν μαϑὼν τὰ τῶν πολειιίων σω- 

13. διώξεις ἔουπνα ἔπτινῖ γυοσθ ῬγῸ διώξει αὐ ἰϊουτιπὶ 
ΑπλΡ. 1. 4. 8. μεριὰ τοὺς ϑεοὺς οὐχ ἔγωγε «αὑτοὺς διώξω. ἨΗὶϊς 
«Ἰοιουϊοσαπν ἢἰΠ γονττ δευϊριννϑ:ι μηδαμὴ αὐ διώξης ἀμοοτο ἀΡ 
Αἰ115 δηϊμαεξγεγϑίιην δϑῖ. 
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θφῶς τὰ ὄντα ἐξαγγείλειεν. ἃ μὲν οὖν ἐγώ σοι ὑπεσχό- 
μῆν, ὦ “Ἰράσπα, μέμνημαί τε χαὶ ἀποδώσω σὺν τούτοις 
πᾶσι. δίκαιον δὲ χαὶ ὑμᾶς ἅπαντας, εὖ ἄνδρες, τοῖτον 
τιμῶν ὡς ἀγαϑὸν ἄνδρα" ἐπὶ γὰρ τῷ ἡμετέρῳ ἀγαθῷ 

ιχαὶ ἐκινδύνευσε καὶ αἰτίαν ὑπέσχεν ἢ ἐβαρύνετο. ἐχ τού-- 
του δὴ πάντες ἠσπάζοντο τὸν “Ἵράσπαν χαὶ ἐδεξιοῦντο. 
εἰπόντος δὲ Κύρου ὅτι τούτων μὲν τοίνυν εἴη ἅλις, ὙἩ 
δὲ καιρὸς ἡμῖν εἰδέναι, ταῦτ᾽, ἔφη, διηγοῦ, ὦ “41ρά- 
σπα, καὶ μηδὲν ἐλάττου τοῦ ἀληϑοῦς μηδὲ μείου τὰ 
τῶν ἀράωποι, κρεῖττον γὰρ μείζω οἰηϑέν τας; εξίονα ἰδεῖν 

ἐ8᾽ μείω ἀκούσαντας ἢ ἰσχυ ρότερα εὑρίσκειν. Καὶ μῆν, ἔφη 
θ “Ἰράσπας, ὡς σαφέστατά , ἄν εἰδείην ὁπόσον τὸ στρά- 
τευμώ ἐστιν ἐποίουν" συνε ξέταττον γὰρ παρεὸν αὐ τούς. 

Σὺ μὲν ἄρα, ἔφη ὃ Κῦρος, οὐ τὸ πλῆϑος μόνον οἷ- 
σϑα, ἀλλὰ καὶ τὴν τάξιν αὐτῶν ; ̓Εγὼ μεὲν γαὶ μὰ 41, 
ἔφη ὃ “Ἵράσπας, καὶ ὡς διανοοῦνται τὴν μάχην ποιεῖ- 
σϑαι. “4λ. ϑμως, ἔφη ὃ Κῦρος, τὸ πλῆϑος ἡμῖν πρῶ- 

ϑτον εἰπὲ ἐν κεφαλαίῳ. Ἐχεῖχοι τοίνυν, ἔφη, πάντες τε- 
“ταγμένοι εἰσὶν ἐπὶ τριάχοντα τὸ βάϑος καὶ πεζοὶ καὶ 
ἱππεῖς πλὴ ἣν τῶν “Ἵἰγυπτίων" οὗτοι δ᾽ ἔχουσιν ἀμφὶ τὰ 
τετταράχοντα στάδια" πάνυ γάρ μος, ἔφη» ἐμκιέλησεν 

2θῶςτε εἰδέναι ὁπόσον κατεῖχον χωρίον. οἱ δ᾽ “ἰγύπτιο», 
ἔφη ὃ Κῦρος, πῶς εἶσι τετα) μένοι; ὅτι εἶπας Πλὴν 
τῶν «Ἵϊγυπτίων. Τούτους δὲ οἱ μι οίαρχοι ἔταττον εἰς 
ἑχατὸν πανταχῇ τὴν μυριοστὺν. ἑχάστην " τοῦτον γάρ 
σφισι χαὶ οἶχοι γόμον ἔφασαν εἰναι τιν τάξεων. καὶ ὁ 
Κροῖσος μέντοι μάλα ἄχων συ γεχώρησεν αὐτοῖς οὕτω 
τάἀττεσϑαι" ἐβούλετο γὰρ τι πελεῖστον ὑπερφαλαγγῆσοι 
τοῦ σοῦ στρατεύματος. Πρὸς τί δή, ἔφ η ὃ Κῦρος, 
τοῦτο ἐπιϑ' υμῶν; Ὡς γαὶ μὰ , ἔρη, τῷ περιττῷ χυ- 
χλωσόμενος. καὶ ὃ Κῦρος εἶπεν, λλ οὗτοι ἂν εἰδεῖεν 

19. ἔχουσιν} Τιρυῖ μ]ουΐχιιθ οὔνμος ἀπέχουσιν τεὶ «μῳέχου- 
σιν. ἀμάς ἐπέχουσιν Ἐμεοποξανῖι5. Θαοα ΡΥδεο δε οὕταιε αι 
ἘῸΝ Ροϑβϑὶξ ποὶ δ Δεργριῖοβ τεΐουνϊ, βεβίθηϊϊα δυιῖθη Αβϑγυῖοϑβ 
τ Ε.505. αϊοὶ τϑαμεῖναῖ, δΟΒπ εἰ άονη, ΟΡἶβ50. οἰῶν 20 ΠΟ χηϑ- 
δηδα διιοίονϊ αϊ5 ἰἰργὸ οὗτοι δὲ, ἰη1ο τθηθ τὶ τερομεΡαῖ πάν-- 
τὲς τεταγμένοι ἐπέ, βιθ]αῖο εἰσίν. Οιιοᾷ Ξειναν ροίονϊξ εἰ 
οὗτοι ἴκ οὕτω νημϊοίαν. Νιιπιδύιπι δυιΐίθην Ποϑβίϊαπ Ογτο οομ- 
οἱθπδιιην το] συ Αὐᾶθρᾶβ 6 δραϊϊο απο ἀςοίθ5. ἰαλῖαθ φιδηΐδθ ἀ1- 
χοχαὰϊ ἈΠ ἰτι ἀἴη15. οὐοιιρᾶτοῖ. 
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εἶ οἱ ἵ κυχλούμενοι χυχλωϑεῖεν. ἀλλ ἃ μὲν παρὰ σοῦ καιρὸς21 
μαϑεῖν, ἀκχηχόαμεν" ὑμᾶς δὲ χρή, ὦ ἄνδρες, οὕτω ποιεῖν" 
γῦν μὲν ἐπειδὰν ἐνθένδε ἀπέλϑητε, ᾿ἐπισχέψασϑε χαὶ τὰ 
τῶν ἵππων χαὶ τὰ ὑμῶν αὐτῶν ὅπλα: πολλάκις γὰρ 
μικροῦ ἐνδείᾳ χαὶ ἀνὴρ καὶ ἵππος καὶ ἅρμα ἀχρεῖον 
γίγνεται " αὔριον δὲ πρωί, ἕως ἂν ἐγὼ ϑύωμαι, πρῶ- 
τον μιὲν χρὴ ἀριστῆσαι καὶ ἄνδρας καὶ ἵππους, ὅπως 
ὅ,τι ἂν πράττειν ἀεὶ καιρὸς ἢ μὴ τούτου ἡμῖν ἐνδέῃ " 
ἔπειτα δὲ σύ, ἔζη; ὦ Αράσπα, τὸ δεξιὸν κέρας δ ἔχε ὡς- 
περ καὶ ἔχεις, καὶ οἱ ἄλλοι μυρέαρχοι ἧπερ γὲν ἔχετε " 
ὁμοῦ δὲ τοῦ ἀγῶν ος ὄντος οὐδενὶ ἅρματι καιροὺς τοὺς 
Ἱπποῦυς ς μεταζευγγύναι. παραγγείλατε δὲ τοῖς τειξιάρχοις 
καὶ λοχαγοῖς ἐπὶ φάλαγγος καϑίστασϑαι εἰς δίο ἔχον- 
τας ἕχαστον τὸν λόχον. ὃ δὲ λόχος ἦν ἕκαστος εἴχοσε- 
τέτταρες. 

Καὶ τις εἶπε τῶν μυριάρχων, Καὶ δοκοῦ (ἐν σοι,23 
ἔφη, ὦ Κῦρε, ἱκανῶς ἕξειν εἷς τοσούτους τεταγμένοι 
πρὸς οὕτω βαϑεῖαν φάλαγγα; ;» καὶ ὃ Κῦρος εἶπεν, Αξ 
δὲ βαϑύτεραι φάλαγγες ἢ ὡς ἐξικνεῖσϑαι τοῖς ὅτιλοις 
τῶν ἐν αντίων τί σοι, ἔφη δοχοῦσιν ἢ τοὺς πολεμίους 
βλάπτειν ἢ τοὺς συμμάχους ὠφελεῖν; ἐγὼ μὲν γάρ,23 
ἔφη, τοὺς εἰς ἑχειτὸν «τούτους ὑπλέτας εἰς μερίους ἂν 
μᾶλλον βουλοίμην τετάχϑαε" οὕτω γὰρ ἂν ἐλαχίστοις 
μαχοίμεϑα. ἐξ ὅσων μέντοι ἐγὼ τὴν φάλαγγα βαϑυνῶ 
οἴομαι ὅλην ἐνεργὸν χαὶ σύμμαχον ποιήσειν αὐτὴν ἑαυ- 
τῇ- ἄχον ειστὰς μὲν ἐπὶ τοῖς ϑωρακοη ὅροις τάξω, ἐπὶ δὲθ4 
τοῖς ἀκοντισταῖς τοξότας. τούτους γὰρ πρωτοστάτας μὲν 
τίς ὄν τάττοι, οἱ καὶ αὐτοὶ ὁμολογοῦσι μηδεμέαν μάχην 
ἂν ὑπομιεῖναι ἐκ χειρός; προβεβλημένοι δὲ τοὺς ϑωρακο- 
φόρους μενοῦσί τε, καὶ οἱ μὲν ἀχοντίζοντες, οἱ δὲ το- 
ξεύοντες, ὑπὲρ τιῦν πρόσϑεν τιάντων λυ Ναδνϑαι τοὺς 

πολεμεέους. δ,τε ὅδ᾽ ἂν καχοτργῇ τις τοὺς ἐναντίους, ὃῆ- 

λον ὅτι παντὶ τούτῳ τοὺς συμμάχους κουφίξει. τελευ-2: 
ταίους μέν τοι στήσω τοὺς ἐπὶ πᾶσι καλου μένους. ὥςπερ 
γὰρ οἰκίας θὔτε ἄνευ λιϑολογήματος ὀχυροῦ οὔτε ἄνευ 
τῶν στέγη Υ ποιούντων οὐδὲν ὄφελ ος, οὕτως οὐδὲ φάλαγ- 
γος οὔτ᾽ ἄνευ τῶν πρώτων οἴτ᾽ ἄνευ τῶν τελευταίων, 

21. οὐδενὶ --- κεταζευγγύγαι Ῥιονοιθίαμιον. ἀἰςὶ πομοὶ (ἃ- 
ὨϊΘγανΐιι5. 
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2θεῖ μὴ ἀγαϑοὶ ἔσονται, ὄφελος οὐδέν. ἀλλ ὑμεῖς τε, 
ἔφη. ὡς ̓ παραγγέλλω τάττεσϑε, καὶ ὑμεῖς οἱ τῶν πελ- 
ταστῶν ἄρχοντες ἐπὶ τούτοις ὡςαύ τίς τοὺς λόχους χα- 
ϑίστατε, καὶ ὑμεῖς οἱ τῶν τοξοτιῶν ἐπὶ τοῖς πελτασταῖς 

2͵ώςαύτως. σὺ δὲ ὃς τῶν ἐπὶ πῶσιν ἄρχεις, τελευταίους 

ἔχων τοὺς ἄνδοας παράγγελλε τοῖς ἑαυτοῦ ἐφορᾶν. τε 
ἑχάστῳ τοὺς καϑ' αὑτὸν καὶ τοῖς πὲν τὸ δέον ποιοῦσιν 
ἐπιχελεύειν, τοῖς δὲ χκαχυνομένοις ἀπειλεῖν ἰσχυριῦς " ἢν 
'δέ τις στρέφηται προδιδόναι ϑέλων, ϑανάτω ζημιοῦν. 
“ἔργον γάρ ἐστι τοῖς μὲν πρωτοστάταις ϑαῤῥύγειν τοὺς 
ἑπομεέγους καὶ λόγω χαὶ ἔργῳ" Ὁιᾶς δὲ δεῖ τοὺς ἐπὶ 
πᾶσι τεταγμένους πλείω φόβον παορΐίχειν τοῖς καχοῖς τοῦ 

οϑἀπὸ τῶν τεολεμίων. καὶ ὑμεῖς μὲν ταῦτα ποιεῖτε. αὺ δέ, 
ὦ οαδάτα, ὃς ἄρχεις τιῶν ἐπὶ ταῖς μηχαναῖς, οὕτίο 
ποίει ὅπως τὰ ζεύγη τὰ τοὺς πύργους ἄγοντα ἕιψεται (ὃς 

“ϑὲέγγύτατα τῆς φάλαγγος. σὺ δ᾽, ὦ “Ἰαοὔχε, ὃς ἄρχεις 

τῶν σχευο(όρων, ἐπὶ τοῖς πύργοις [καὶ ἐπὶ ταῖς μηχα- 
ναῖς] ἄγε πάντα τὸν τοιοῦτον στρατόν" οἱ δὲ ὑπηρέται 
σου [τῶν ὄχλων} ἰσχε κεῖ κολαζόν τῶν τοὺς προῖόν τας τοῦ 

ϑοχαιροῦ ἢ) λειποι ἕν' οὺς σὺ δέ. ὦ Καρδούχα, ὃς ἄρχεις 
τῶν ἀοιιαμαξῶν αὐ ἄγουσε τὰς γυναῖχας, κατάστησον 
αὐτὰς τελευταίας ἐπὶ τοῖς σχευοςφέφθοις. ἑπόμενα γὰρ 

ταῖτα πάντα καὶ πλήϑους δόξαν παρέξει καὶ ἐνεδρεύειν 
ἡμῖν ἐξουσία ἔσται, χαὶ τοὺς πολεμίους, ἣν χυχλοῦσϑαι 
σεξερ (ον τίκι μιείζω τὴν περιβολ ἣν ὦ ("αγχάσει ποιεῖσθαι" 
ὅσῳ δ᾽ ἂν μεῖζον χωρίον πέρι; ϑάλλωνται, τοσούτῳ ἀνά- 

31γχὴ αὸ τοὺς ἀσθενεστέρους γίγνεσθαι, καὶ ὑμεῖς μὲν οὕτω 
ποιεῖτε " ὺ δέ, ὦ ἩἸρτάοζε καὶ ᾿Ἰοταγέοσα. "τὴν χιλιο- 
σετὺν γον τῶν σὺν {ιιῖν πεϊῶν ἐπὶ τούτοις ἐχέτε. 

ϑοχαὶ σύ, 9. (αρνοῦχε καὶ ᾿Δσιαδάτα, τὴν τιν ἑπεπέζον 
ιλωσεὺν: ἧς ἑχάτερος ἄρχει ὑμῶν μὴ συγκχατατάττετε 
εἰς τὴν φάλι αγγας ἀλλ ὄπισϑεν τῶν ἁρμαμαξῶν ἔξο- 
πλίσϑετε κα Ἐμᾶς αὐτούς" ἔπειτα τιοὃὸς ἐμιὲ ἤχετε 
σὺν τοῖς ἄλλοις ἡγεμκόσεν, οὕεω δὲ δεῖ ὑπιᾷς πιθεσχεθάς 

ᾶϑσϑαι ὡς πρώτους δεῆσον ἀγωνίζεσθαι. χαὶ σὺ δὲ 9 ; ἄρ- 
χων τῶν ἐπὶ ταῖς χαμῆλοις ᾿ἀνδοῶν, ὄπισϑεν τῶν ἀρ- 
μαμαξῶν ἐκτάττου" ποίει δ᾽ ὅ,τι ἄν σοι παραγγέλλῃ 

34: Ἱρταγέρσης. ἐμεῖς δ᾽ οἱ τιῶν ἀφμάτων ἡγειιόν ἐς διαχλη- 
ρωσάμεγοι, ὃ μὲν λαχὼν ὑμῶν πρὸ τῆς φάλαγγος τὰ 

Γ᾿ 
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μεϑ᾽ ἑαυτοῦ ἑκατὸν ἔχων ἅρματα καταστησάτω" αἱ δ᾽ 
ἕτεραι ἑχατοστύες τῶν ἁρμάτων, ἢ μὲν χατὰ τὸ δεξιὸν 
πλευρὸν τῆς στρατιᾶς στοιχοῦῖσα ἐπέσϑω τῇ φάλαγγι 
ἐπὶ πέρως, ἡ δὲ κατὰ τὸ εἰώνν μον. Κῦρος μὲν ϑὕτωϑϑ 
διέταττεν. 

βραδάτας δὲ ὃ “Σούσων βασιλεὺς εἶπεν,» Ἔχω σϑι, 
ὦ Κῦρε, ἐϑελού σιὸς ὑπφίσταμοι τὴν χατὰ πρόςιπον τῆς 
ἀντίας φάλα;γος τάξιν ἔχειν, εἰ ἐῇ τί σοι ἀλλο δοχεῖ. 
χαὶ ὃ Κῦρος ἀγασϑεὶς αὐτὸν χαὶ δεξευσύμενος ἐπ ὙΠῸ 
τοὺς ἐπὶ τοῖς ἄλλοις ἄθμασι Πέρσας, Ἦ ᾿χαὶ ὑμεῖς, 
ἔφη; ταῦτα σεγχωρεῖτε; ἐπιεὶ δὲ ἐχεῖνοι ἀπεχφίναντὸ ὅτι 
οὔ καλὸν εἴη ταῦτα ὑφέσθαι, δεεχλέθωσεν αὐτούς, χαὶ 
ἔλαχεν ὃ ̓ ΑΗἿβραδάτας ὑπερ ὑφίστατο. χαὶ ἐγένετο κατὰ 
τοὺς “Αἰγυπτίοες. τότε μὲν δὴ ἀπιόντες χαὶ ἐπηιελη-31 
ϑέντες (ὧν προεῖπον ἐδειπνοποιθῦντο καὶ φυλαχὰς χατα- 
στησάμεγοι ἐκοιμήϑησαν. 

ΘΑ» ΠΕ ἘΥ̓; 

Αὐπιῖθ οὐπδῖιν δχϑυοϊτιβ.. ΠΥ ἰβηπθ ΑΒνα αϊαβ γητπυρνρ᾽ 
Ῥαηίῆθηθ, 4πὴ6. δίνει! υἵνγιπν σγαν 55}}}5 σουθὶς δα ἔξονετ ἴθ ὴν 
Βουΐϊαϊιαν, Οὐγεὰϑ ϊοθϑ ἐθηγοσαίοθ ἄθμμο δὰ βρθὴν τἰρίουϊοθ. 
ἐχοῖίδε. 

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ, πρωὶ Κῦρος μιὲν ἐθύετο, ὃ δ᾽ ἀλ- ἢ 
λος στρατὸς ἀριστήσας χαὶ σπονδὰς ποιησάμενος ἔξιο- 
πλίζετο πολλοῖς μὲν χκαὶ χαλοῖς χιτιῶσε, τιολλοῖς δὲ χαὲ 
χαλοῖς ϑώραξι καὶ χράνεσιν «πιλιζον δὲ καὶ Ἱπποὺς 
προμετωπιθίοις καὶ προστεργιδίοις " καὶ τοὺς μὲν μο- 
γίππους παραμηριδίοις, τοὺς δ᾽ ὑπὸ τοῖς ὥριιασιν ὃγτ 
τὰς παραπλευριδίοις" ὥςτε ἤστραπτε μιἰὲν χαλχῷ, ἢνϑ εεὲ 
δὲ φοινικίσε πᾶσα ἤ στοατιά, 

Καὶ τῷ “βραδάτᾳ δὲ τὸ τετράῤῥυμιον ἄρσις καὶ 
ἵππων ὄὀχτιὸ παγκάλως. ἐχεχύσμητο. ἐπεὶ δ᾽ ἔμελλε τὸν 
λεροῦν ϑώραχα. ὃς ἐπιχώριος ἦν αὐτοῖς, ἐνδύε ἐσϑϑάι, 
προςφέρει αὐτῷ ἡ Πάνϑεια χουσοῦν χαὶ χουσοῦν χροάνος χαὲὶ 

ὶϑ 

37. προεῖπον] προεῖπεν ϑεϊνποϊίονις, 2. χουσοῦν] ϑαρτὰ 
1. 51. ἕατε ἡ Πάνϑεια ἔχ τῶν ἑκυτὴς χρημάτων χρυσοῦ» τὲ ατ- 



202 ὨΒ.ΨΙ ΟΡ ΞΥ. 

περιβραχιόνια καὶ ψέλια πλατέα πεοὶ τοὺς χαρποὺς τῶ» 
χειρῶν καὶ χιτῶνα πορφυροῦν ποὺδή [9η στολιδωτὸν τὰ 
χάτω καὶ λόφον ὑακινϑινοβαφῆ" ταῦτα δ᾽ ἐποιήσατο 
λάϑροι τοῦ ἀνδρὸς ἐκριετρησαμένη τὰ ἐκείνου ὅπλα. ὃ 
δὲ ἰδὼν ἐϑαύμασέ τε καὶ ἐπήρετο τὴν Π|άνϑειαν, Σὺ 
δήπου, (ὦ γύναι, συγκόψασα τὸν σαυτῆς χύσμον τὰ 
ὅπλα (οι ἐποιήσω; Πὰ “Δ ἕξη ἢ Πάνϑεια, οἴχουν 
τὸν γε πλείστου ὦ ἄξιον " σὺ γὰρ ἔμοιγε, ἢν χαὶ τοῖς ἀλ- 
λοις φανῇς οἷόςπερ ἐμοὶ δόκει Ἰῶροω μέγιστος χύσιιος 
ἔσῃ. ταῦτα δὲ λέγουσα ὅεια ἐνέδυε τὰ ὅπλα, καὶ λαν- 
ϑάνειν μὲν Ν ποβῶκο, ἐλείϑετο δὲ αὐτῇ τὰ δάχκρυκ κατὰ 
τῶν παρειῶν. : 

Ἐπεὶ δὲ καὶ πρύόσϑεν εν ἀξιοϑέατος ὃ “Ἵβραδάτας 
ὠὡπλίσϑη τοῖς ὅπλοις τούτοις » ἐφάνη μὲν κάλλιστος χαὶ 
ἐλ ευϑεριώτατος ἅτε καὶ τῆς { ἔσεως ὑπαρχούσης" λα- 

βὼν δὲ παρὰ τοῖς: ὑφηνιόχου, τὰς τνίας παρεσχευάζετϑ 
ὡς ἀναβησόμενος ἤδη ἐπὶ τὸ ἅριια. ἐν δὲ τούτῳ ἢ ἡ Πάν- 
ϑεια ἀποχωθῆσ σαι κελεύ σάσα τοὺς παθόν τάς πάντας ἔλε- 
ξεν. “411}λ᾽ ὅτι κιέν, ὦ ᾿Ἵβραδάτα, εἰ τες χαὶ ἄλλη πι-- 
ποτε γυνὴ τὸν ἑαυτῆς ἄν ὅρα μεῖζον τῆς ἑαυτῆς ψυχῆς 
ἐτίμησεν, οἶμαί σὲ γιγνώσκειν ὅτι καὶ ἐγὼ μέίέᾳ τούτων 
εἶκε. τέ οὖν ἐιιὲ δεῖ καϑ' ἐν ἕχαστον λέγειν ; τὰ γὰρ ἔργα 
οἰμιαί σοι πιϑανώτερα παρεσχῆσθαι τῶν μῶν λεχϑέντων 
λό) Ὧν. ὅμως δὲ οἵ ἔς ἑχουῖσα 1 πρός σξ ὥςπερ σὺ οἰσϑα, 
ἐπομνίω. σοι τὴν ἐμὴν χαὶ σὴν φιλίαν ἢ μὴν ἐγὼ βού- 
λεσϑαε ἂν μετὰ σοῦ ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ γενομένου κοινῇ 
γῆν ἐπιέσασϑαι μᾶλλον ἢ ζῆν μετ᾽ αἰσχενομένου αἴσχυ- 
»ομένη" οὕτως ἐγὼ χαὶ δὲ των καλλίστων καὶ ἐπιαντὴν 
ἠξίωχαι. καὶ Κύρῳ δὲ μεγάλην τινὰ δοχῶ ἡμιᾶς χάριν 
ὀφείλειν, ὦ ὅτι με αἰχμάλωτον γενοι ἕνην χαὶ ἐξαιθεϑεῖ- 
σαν ἑσυτῷ οὔτε μιξ ὡς δούλι ν ἤξίωσε χεχτῆσϑαε οὔτε 
εἧς ἐλ εὐϑέραν ἐν ἀτίμιε) ὀνόματι; διε ἐλαξε δὲ σοὶ ὡς-- 
περ ἀδελφοῦ γυναῖκα λαβών. πρὸς δὲ καὶ ὃτε ̓ Ἰφάσπας 
ἀπέστη αὐτοῦ ὁ ἐμὲ φυλάττων, ἐπεσχύμην αὐτί, εἴ μὲ 
ἑάσειε πρὸς σὲ πέμψαι, ἥξειν αὐτῷ σὲ πολὺ ᾿Ἴράσπα 
ἄνδοα χαὶ πιστότερον χαὶ ἀμείνονα. 

τῷ ϑώραχει ἐποιήσατο καὶ χρυσοῦν χρῴνος. ὠὡταύτως δὲ χαὶ 
περι βραχιόνικι. Ηἰς παν τὰπιι5. χαὶ χρυσοῦν, τμᾶάς χρυσοῦν 
χαὶ χρυσοῦν ϑεβαρἔρειιβ. 
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Ἡ μὲν ταῦτα εἶπεν" ὃ δὲ πέβερδένας ἀγασϑεὶς τοῖς 9 
λόγοις χαὶ ϑιγὼν αὐτῆς τῆς χείρα λῆς, ἀναβλέψας εἰς 
τὸν οὐρανὸν ἐπεύξατο, .1λλ, ὦ Ζεῦ μέγιστε, δός εἰιοι 
φανῆν ἀξίῳ. μὲν Πανϑείας ἀνδρί, ἀξίῳ δὲ χαὶ Κύρου 
φίλῳ ἡμᾶς τιμήσαντος. ταῦτ᾽ εἰπωῶὼν κατὰ τὰς 9. 
ρας τοῦ ἁρματείου δίφρου ἀνέβαινεν ἐπὶ τὸ ὥρμα, ἐπεὶΐο 
δὲ ἀναβάντος αὐτοῦ κατέχλεισε τὸν δέρρον ὃ ὑφηνίο- 
χος, οὐκ ἔχουσα ἢ Πάνϑεια πιῦς ἂν ἔτι ἄλλως ἀσπά- 
σαιτο αὐτόν, κατεφίλησε τὸν δέρρον " καὶ τεῦ ιιὲν προΐει 
ἤδη τὸ ἅρμα; ἢ δὲ λαϑοῦσα αὐτὸν συνε( εἔπετο, ἕίυς 
ἐπιστραφεὶς χαὶ ἰδὼν αὐτὴν ὃ ᾿Ἵβοαδάτας εἰπε Θάῤῥει, 
Πάνϑεια ; χαὶ χαῖρε χαὶ ἄπιϑιε ἔδη. ἐκ τούτου δὴ οΟἱἹἹ 
εὐνοῦχοι χαὶ αἱ ϑεράπαιναι πιιβόδδαι ἀπῆγον αὐτὴν εἷς 
τὴν ἁρμάμαξαν καὶ χαταχλ ἔναντες κπατεχάλονψαν τῇ σχη- 
»ῇ- οἱ δὲ ἄνθρωποι καλοῦ ὄντος τοῦ ϑεάματος τοῦ 
Ἵβραδάτου καὶ τοῦ ἅρματος οὐ πρόσϑεν ἐδύναντο ϑεά- 
«Ἐν αὐτὸν πρὶν ἢ ̓ Πάνϑεια ἀπτεῆλϑεν, 

Ως δ᾽ ἐκεκαλλιερήκει μὲν ὃ Κῆρος, ἢ δὲ στρατιὰ 
παρετέτοιχτο αἐτῷ ὥςττεθ παρήγγειλε, κατέχων σχοπὰς 
ἄλλας πρὸ ἄλλων συνεκάλεσε τοὺς ἢ) μόνας καὶ ἔιέξε 
τόδε. ᾿ “ἄνδρες φίλοι χαὶ ξέμπαχοι, τὰ μὲν ἱερὰ οἵ 9:0}13 
ἡμῖν φαίνοῦσιν οἷάπερ ὅτε τὴν πρόσϑεν νίχην ἔδοσαν" 
ἡμᾶς δ᾽ ἐγὼ βούλομαι ἀναμνῆσαι ὧν μιοε δοκεῖτε με- 
ενη μένοι πολὺ ἃ ἂν εὐθυμότεροε εἰς τὸν ἀγῶνα ἵέναϊ. ἠσχή-Τ4 
χάτε μὲν γὰρ τὰ εἷς τὸν πόύλειιον πολὺ μᾶλλον τῶν πο- 
λεμίων, συντέτραφϑε δὲ χαὶ συντέταχϑε ἐν τῷ αὐτῷ 

11. τῇ σχη»"]} τὴν σχηνὴν Βίας οἶϊαϊ ΡΌΠΩΟΧχ Χ. 12. 52... οὐ- 
ἦτι5 δὶ διιοϊου 8 Ἰονῖβ υἱάθειιν, ξομϑθηϑιι8. ἰάθη ἴῃ Θϑυνίθπι βουΐσπ 
Ρὑπινᾶπν Οὐ ΟΠ αυτοη δ᾽ πγῖτιιϑ, φὸ Υ. 2. τὴν δὲ Καλλιῤῥόην ἴν- 
«αἰ εἴκασεν ἐπὶ τῆς ἁρμαμάξης χαὶ συνεχέάλυιρμε τὴ» σχη- 
γήν. γιυύάιο σαλθ ἔανεῖ Ιοοιιϑ Ρἢαϊανοδὶ 4π|6}} ῬΟΪ ΟΣ δεονῖ-- 
Ρ5ἷ: Πυμρθυμγάμμι5, ΤΒομἶδι. ς. 26, οἴχοι μὲν διαιτάσϑαι χες 
ταχεχλεισμένες, ἐν δὲ τεῆς ὁδοιπορέκις ὑπὸ σχηγὰς χύχλῳ πε-- 
θεσι ξι 96) “μένας ἐπὶ τῶν ἁὡρμαμαξῶν ὀχεῖσϑαι. [τὰ σορτ τα πε τ 

εϑϑϑῖ ρ θη ἔενν τα ]15 [ουπιδθν «πος ϑρθυθ ἰθσουθν" 5 Ρη. ἔπ. 
ΟΡ, Ιαΐονα δπίθπιν οἱ οράποεϊ οἱ ᾿ὐγοξωΐ Ῥαϊογοίυν. Οιυΐ ρνδδῖουν 
εἰϊαῖοϑ ΒΟΥ ἴ0 168 Οὐ γτ 96 6 ᾿ηδιγιι οἴ ἢ τπηδηϊοτὰ 1) ͵ οεονε 

ΧΧ. ς. 25. ἰά ππτὴν Φοεδῦνθ μοίοϑε, δχ 1} σαννῖ πον ἰϊουιῖβδο 
ἈΨΟΥΒΟ «ἰοβοθυίογο, τὖ 6 Βἱνοιϊβ εἰ ἀροειῖβ.. 12. σχοσιὰς (λλας 
σερὸ ἀλλω»} μοῦ μουν α ἀἰϑροβίϊαβ ἃΡ ἀοὶς Ὁγιὶ δἰ δΒοκιν- 
ἴθι Ὑδυβιιϑ. 
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πολὺ πλείευ ἢ δὴ χθϑόνον ἢ οἱ πολέμιοι χαὶ συννεγιχήχατε 
ειετ ἀλλήλων" τῶν δὲ πολεμίων οἱ πολλοὶ “μὲν συνήτ- 
τηντάι μεϑ’ ἑαυτῶν, οἱ δὲ ἀμόχητοι ἑκατέρων οἱ μὲν 
τιν πολεμίων ἰσασιν ὅτι προδότας τοὺς παραστάτας 
ἔχουσιν, ὑμεῖς δὲ οἱ μεϑ' ἡμῶν ἴστε ὅτι μετ ϑελόν- 

ὅτων τοῖς συμμάχοις ἀρήγειν μιάχεσϑε. εἰχὸς δὲ τοὺς μὲν 
πιστεύο γτύς ἀλληλ οιἰς δμονόεωος μάχεσϑαε ῥιένοντας, τοὺς 
δὲ ἀπιστοῦντας ἀναγκαῖον βουλείεσϑαι πιῦς ἄν ἕκαστοι 

1θτεάχισται ἐχποδὼν “γένοιντο. ἴωμεν δή, ὦ ἄνδρες, ἐπὶ 
τοὺς πολεμίους, ἅρματα μὲν ἔχοντες ὡπλισμένα πρὸς 
ἄοπλα τὰ τῶν πολεμίων ; ὡς δ᾽ αὕτως χαὶ ἱππέας “αὶ 
ἵππους ὡπλισμένους πρὸς ἀόπλους ὡς ἐκ χειρὸς μάχε- 

17σϑαι. πεζοῖς δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις οἷς χαὶ πρόσϑεν μιαχεῖς- ἡ 
σϑε, «Αἰγύπτιοι δὲ ὁμοίως μιὲν ὡπλισμένοι εἰσίν, ὁμοίως 

δὲ τεταγμένοι" τάς τε γὰρ ἀσπίδας μείζους ἔχοισιν 3) 
ὡς πϑιεῖν τι χαὶ δρᾶν" τεταγμένοι τὲ εἰς ἐχύ δῆλον 
ὅτι κωυλίσουσιν ἀλλήλους μάχεσϑαι πλὴν πάνυ ὀλίγων. 

1δεὶ δὲ τῷ ὠϑοῦντες ἐξώσειν πιστεύουσιν; ἵπποις αὐτοὺς 
πρῶτον δεήσει ἀντέχειν χαὶ σιδήρῳ ὦ τ᾿ ἵππων ἰσχυς θιζο- 
μένῳ" ἦν δέ τις αὐτῶν χαὶ ὑπομείνῃ, πιὺς ἅρια δὺ ἡ-- 
σεται ἱππομαχεῖν τε καὶ φαλαγγομαχεῖν καὶ πυργομα- 
χεῖν; καὶ γὰρ οἱ ἀπὸ τῶν πύργων ἡμῖν μὲν ἐπαρήξου σι, 
τοὺς δὲ πολεμίους παίοντες ἀμηχανεῖν ἀγτὶ τοῖ μάχε- 

ἴθσϑαι ποιή σοῦσιν. εἶ δέ τινὸς ἔτι ἐνδεῖσθαι δοχεῖτε, πρὸς 
ἐμὲ λέγετε" σὺν γὰρ ϑεοῖς οὐδενὸς ἀπορήσομεν. χαὶ εἶ 
μέν τις εἰπεῖν τε βούλεται, λεξάτω " εἰ δὲ μή, ἐλϑόν-- 
τες πρὸς τὰ ἱερὰ καὶ περοςξυ Ξάμενσι οἷς ἐϑύσαμεν θεοῖς 

20ἴτε ἐπὶ τὰς 'τάξ εἰς" χαὶ ἕχαστος ὑμῶν ὑποαιμν" σχέτω 
τοὺς μεθ᾽ αὑτοῦ ἅπερ ἐγὼ ᾿μᾶς. καὶ ἐπιδεικνίτω τις 

τοῖς ἀρχομένοις ἑαυτὸν ἄξιον ὠρχῆς, ἄφοβον δειχγὺς 

χαὶ σχῆμα καὶ πρόςωπον χαὶ λόγους. 

---------..-.ἔ----- - .--. -. -.- 



Ζ. 

ΟΑΆ ΤΉ 

Ῥιδηᾶϊο βυμιΐο δὲ βϑουῖὶς υἱΐθ ἔαοϊϊ ΟὙΥἹ δχϑνοῖϊτιβ. οτΐπθ 
Γαυιβῖο ρυοοεαϊε. (πὶ ἰὰπιὶ τουάιθ δχϑγοῖζιβ δὶ ἴπ σοπβρθοῖιι, 
οδοααῖΐίαι ὕγυιβ εἴ βιι05 δχοϊϊαϊ ἰοϊδιηιιθ ῬυΆ ΠΣ ππθιι] σαιῖο-- 
πον ἄοοεὶ. (ἰγοδβιιβ ἐνθιι5 ΡΒ] σίθειβ ἐμυϑάϊε (ὑγυῖ δοΐδι, 
56 εἶνι5. τἰϊυτππιθ σονμῖ θυ ο ἱπιραίι {τπσαὶπν. ἀθυδεοτὰβ 
μοβίες ἱπουνγῖς. εἰ οὐπν πο μι }}}5. βιιθυιν οἴ. Αοσγρμίιϊουιιην 
δοθιιβ σαπὶ ἔονεϊου γαβίβιῖε, ρεάδθην γεΐθυιιπε Ῥειβᾶθ. Ἀδθσυρεὶ 
τα θην, οἴμν ἃ ἰθερο δεϊοτει5 δϑϑεὶ (ὑγυιβ. σαθαιινειν τ ἴηι, 
γοῖ πε θλιι, Ἀσσορ 5. ἀϑϑισπαπίι βεάθβ. Οἰὰ ἴω Βοος ρῥυϑβ]ο 
Ῥἰυυ ἡ πλῖῖηι γα] ιουῖς, Βγυλίθυ σουμρμηθτηθγαΐεαν. 

Οἱ μὲν δὴ εὐξάμενοι τοῖς ϑεοῖς ἀπήεσαν πρὸς τὰς τά- 
ἕξεις" τῷ δὲ Κύρω χαὶ τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν προςήγεγχαν οἱ 
ϑεράποντες ἐμιᾳαγεῖν. χαὶ ἐμιπιεῖν ἔτι οὖσιν ἀμφὶ τὰ 
ἱερά. ὃ δὲ Κῦρος ὥςπερ εἶχεν ἑστηκὼς ἀπαρξάμενος 
ἠρίστα καὶ μετεδίδου ἀεὶ τῷ μάλιστα δεομένε»" καὶ σπεί- 
σας χαὶ εὐξάμενος ἔπιε, χαὶ οἱ ἄλλοι δὲ οἱ περὶ αὐτὸν 
οὕτως ἐποίουν. μετὰ δὲ ταῦτα αἰτησάμενος Ζίία πα- 
τρῷον ἡγεμόνα εἶναι καὶ σύμμαχον ἀνέθαινεν ἐπὶ τὸν 
Ἵππον χαὶ τοὺς ἀμ αὐτὸν ἐχέλευσεν. ὠπλισμένοι δὲ 
πάντες ἦσαν οἱ περὶ τὸν Κῦρον τοῖς αὐτοῖς Κύρῳ ὅπλοις, 
χιτῶσι φοινιχοῖς, ϑώραξι χαλκοῖς, κράνεσι χαλχοῖς, λόφοις 
λευχοῖς, μαχαίραις, παλτῷ χρανείνῳ ἑνὶ ἕχειστος, οἱ δὲ 
ἵπποι προμεεωπιδίοις καὶ προστερνιδίοις καὶ παρειμιηριδέοις 

1. ἐμιραγεῖν καὶ ξιιπεεῖν] ξμπιεῖν χαὶ φαγεῖν "ἸἸΡεὶ πο ]ϊο- 
γ68: 564 οὐάϊωηϊ νιυϊσαῖο βϑηιρηῖα πο ἑν σον λει. 2. πεί-- 
ραμηριδίοις γτὸ σικρατιλευριδέοις ἱναμϑροβῖῖο αιοὰ δηΐο σεθα- 
μηορίδιας ρΡουθροίνν χοὺὶ γϑϑιϊαθε ΥΥ̓ εἰςκῖϊβ εοηΐουθὴ5 ἰοσιην [)6 
ἃνὶς οαιδδειὶ ΧΙ, 8. ὁπλίειν δεὶ χαὶ τὸν ἵππιον τιροιες 
τωπιδίῳ χαὶ προστερνιδίῳ χαὶ παρκιηριδίοις " ταῦτα γὰρ ἴζμια 
χαὶ τῷ ἀμβάτη παραμηρίδις γίγνετ τ αὐϑὶ τίου σπιερεπλευ- 
ἰδίοις εϑὶ ἴβὰ Ἡβυὶβ, βε ἐὸ παριηοι δίοις Ἰοφυὶ βονϊριονθιι 
ἰοςεὶ 5. 10, χγῆμαι δὲ χαὶ πόδες ὑπερέχοιεν μὲν ὧν εἰχότως τῶν 
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----- -ταὖὯν.. χαλκοῖς" τὰ δ᾽ αὐτὰ ταῦτα παραμηρίδια ἦ ἣν καὶ τῷ ἀνδρί" 
τοσοῦτον μόνον διέφερον τὰ Κύρου ὅπλα ὅτι τὰ μὲν 
ἄλλα ἐκέχριστο τῷ χθυσοειδεῖ χρώματι, τὰ δὲ Κύρου 

8 ὅπλα εὥὕςτεξο κάτοπτρον ἐξέλαμιπεν. ἐ ἐπεὶ δὲ ἀνέβη καὶ 
ἕστη ἀποβλέπων ἧπερ ἔιιελλε πορεύεσθαι, βοοντὴ δεξιὰ 
ἐφϑέψξατο᾽ ὃ δ᾽ εἶπεν, Ἑψόμεϑά σοι, ὧὦ Ζεῦ μέγιστε. 
χαὶ ὡρμᾶτο μὲν ἐν δεξιᾷ ὁ ἕχων βιυνυάνταν τὸν Ἱππαρ- 
χε καὶ τοὺς ἱπιπέας, ἐν ἀριστερῷ 'δὲ “ρσάμαν καὶ τοὺς 

4 πεξ ζοτς. παρηγγύησε δὲ παρορῶν πρὸς τὸ σ᾽; μεῖον χαὶ ἐν 

ἴσω ἕπεσϑαιε ἦν δὲ αὐτῷ τὸ σημεῖον ἀετὸς χριυσοῦς 
ἐπὶ δόρατος μακροῦ ἀναπτεταμένος. καὶ γὔν δ᾽ ἔτι τοῦτο 
τὸ σημεῖον τῷ 1Π]|ερσῶν βασιλεῖ διαμέν ει, πρὶν δὲ ὁρᾶν ͵ 
τοὺς πολειιέοες εἰς τρὶς ἀνέπαυσε τὸ στϑάτετϊμια. 

5 Ἐπεὶ δὲ προεδηλύϑεσαν (ὡς εἴκοσι σταδίους, ἢ0- 
χοντθ ἤδη το τῶν “πολεμίων στράτευμα ἀντιπροςιὼὸν πα- 
ρορᾶν. εὡς δ᾽ ἐν τῷ καταιαγεῖ πάντες ἀλλήλοις ἐγένοντο 
χαὶ ἔγνωσαν οἱ πολέμιοι πολὺ ἑκατέρωϑεν ὃ ὁπεραλαγ- 
γοῦντες ; στήσαντες τὴν αὑτῶν φάλαγγα, οὐ γὰρ ἔστιν 
ἄλλως χυχλοῦῖσϑαι, ἐπέκαμπτον εἰς κύχλωσιν - ὥςπερ 
γάμμα ἑκατέρωϑεν τὴν ἑαυτῶν τάξιν ποιήσαντες, ὡς 

6 πάντοϑεν ἅκια μάχϑιντο. ὃ δὲ Κῦρος δρῶν ταῦτα οὐ- 
δέν τι μᾶλλον ἀφίστατο ; ἀλλ ὡςαύτως ἢ,γεῖτο. κατας- 
γοῶν δὲ ὡς πρόσω τὸν καμιπτῆ οα ἑκατέρωϑεν ἐποιΐή-- 
σαντθ περὶ ὃν χάμπτοντες ἀνέτεινον τὰ κέρατα, ἜΣ 
γοεῖς, ἔφη , ὦ Χρυσάντα, ἔγϑα τὴν ἐπικαμπὴν ποιοῖγ- 
ται; ΤΙάνυ γε, ἔφη ὃ Χρυσάντας, καὶ ϑαυμάξιο γῈ" 
πολὺ γάρ μοι δοκοῦσιν. ἀποσπᾶν τὰ χέρατα ἀπὸ τῆς 
ἑαυτῶν φάλαγγος. Ναὶ μὰ 420, ἔφη ὃ Κῦρος, χαὶ ἀπὸ 

Ἴ γε τῆς ἡμετέρας. Τί δὴ τοῖτο: Ζῆλον ὅτε, ἕφη; {ο- 
βούμενοι μὴ ἢν ἐγγὺς ἡμῶν γένηται τὰ κέρατα τῆς ᾳά- 
λαγγος ἔτι πρόσω οὔσης, ἐπιϑώμεθϑα αὐτοῖς ᾿Επειτ᾽, 
ἔφη ὃ Χρυσάντας, πις δυνήσονται ὠφελεῖν, οἱ ἕτεροι 
τοὺς ἑτέρους οὕτὼ πολὺ ἀπέχοντες ἀλλήλων; ̓ ““λλὰ δῆ- 
λον, ἔφη ὃ Κῦρος, ὅτε ἡνέχα ἂν γένεται τὰ κέρατα 
ἀναβαίνοντα κατ᾽ ἀντιπέρας τῶν πλαγίων τοῦ ἡμετέρου 
στοατεύματος, στραφέντες ὡς εἰς φάλαγγα ἅμα πάντο-- 

παραμηριδίων : πο ἔδυνοὶβ παραπλευοιδίοις Τοστιην 6586 πὰ σ8 0 8]-- 
15. εἰ τθ8 ἰρϑὰ δὲ δαῖτα ΠΡῸΣ Ἰοοιις ΥἹ. 4. 1. ἄοςεῖ. 2. διέφερον} 
ῬΥΟΡΑΒΙ ον βορμΠῚ τορομις διέφερε. 4. ἐγ ἔσῳ} οομ. 5. 8. 
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εν ἡμῖν προςίασιν, ὡς ἅμα πάντοϑεν μαχούμε- 
γοι. Οὐχοῦν, ἔφη ὃ Χρι σάντας ; εὖ σοι δοχοῖσι 8 
βουλείεσϑαι; Τίιρός γε ἃ δρῶσι, πρὸς δὲ ἃ οὐχ 
δρῶσιν ἔτι κάκιον ἢ εἶ χατὰ χέρας προςἤεσαν. ἀλλὰ 
σὺ μέν, ἔφη; ω “Τφρσάμα, ἦγοῦ τι πεξιῦ ἤθέμα ὥςπερ 
ἐμὲ ὑρᾷς" χαὶ σὺ, ὦ Χρισ σάντα, ἐν ἔσω τούτω τὸ ἱππι- 
χὺὸν ἔχων σευ παρέπου. ἐγὼ δὲ ἄπειμι ἐχεῖσε ὑϑεν μοι 
δοχεῖ χαιρὸς εἶναι ἄρχεσϑαι τῆς μάχης" ἅμα δὲ παριὼν 
ἐπισχέψομαι ἕχαστα πες Ἐμῖν ἔχει. ἐπειδὰν δὲ ἐχεῖ γέ- 9 
γωμαι, ὅταν ἤδη διιοῦ πρθςιόντες ἀλλήλοις γιγνώμεθα, 

παιᾶνα ἐξάρξω, ὑμεῖς δὲ ἐπείγεσϑε. ἡγέχα δ᾽ ἄν ἡμεῖς 
ἐγχειρῶμεν τοῖς πολεμίοις, αἰσϑήσεσϑε μέν, οὐ γάρ, 
οἶμαι, ὀλίγος ϑόρυβος ἔσται, δοιιήσεται δὲ τηνιχαῦτα 
ἡἸβραδάτας γδη σὲ ν τοῖς ἅρμασιν εἰς τοὺς ἐναντίους" 
οὕτω γὰρ αὐτοῦ εἰρήσεται" ὑμᾶς δὲ χρὴ ἕπεσϑαι ἐχο- 
μένοις ὅτι μάλιστα τῶν ἁριιάτων" οὕτω γὰρ μάλιστα 
τοῖς πολεμίοις τεταρειγμεἕνοις δερεξσόεμε δ. παρέσομαι 
δὲ χἀγὼ ἢ ἂν δίνωμαι τάχιστα δμόκων τοὺς ἄτδρας, 
ἣν οἱ ϑεοὶ ϑέλωσι. 

Ταῦτ᾽ εἰπὼν χαὶ ξένϑηρια παρεγγυῆσας Ζεὺς σώ-10 
τηρ χαὶ ἡγεμεὴν ἐπορείετο. μεταξὺ δὲ τῶν ἁριιάτων καὶ 
τῶν ϑωραχοφύρων διαπορευόμενος ὁπότε ποοςβλέψειέ 
τινας τῶν ἐν ταῖς τεῖξ Ξεσι, τοτὲ μὲν εἶπεν ἄν, Ὦ ἄνδρες, 
ὡς ἡδὺ ὑμῶν τὰ πρόφωπα ϑεάσασϑαι, τοτὲ δ᾽ αὖ ἐν 
ἄλλοις ὁ ἄν ἔλ ̓ξ εν, ρα ἐνγοεῖτε, ἄνδρες, ὅτι ὃ νἕν ἀγών 
ἔστιν οὐ μόνον περὶ τῆς τήμεθον γίχης, ἀλλὰ καὶ περὶ 
τῆς 1 πρύόσϑεν ἣν γενικήχατε χαὶ κεῖ τ κάψη εὐδαιμονίας; Ὁ» νν 

ἐν ἄλλοις δ᾽ ἂν προϊὼν εἶπεν, Ὦ {᾿ ᾿ἄνδρες, τὸ ἀπὸ τοῖ-ιἰ 
δὲε οὐδέν πθτε ἔτι ϑεοὺς αἰτιατέον ἔσται" παραδεδώ- 

κασι γὰρ γμῖν πολλά τε καὶ ἀγαϑὰ χτῆ ́ σασϑαι. ἀλλ᾽ .12 
εὖ ἄνδρες, ἀγαϑοὶ γενώμεθα. χατ᾿ ἄλλους. δ᾽ αὖ τοιά- 
δε, Ὦ 4 ἄνδρες, εἰς τίνα σιοτ᾽ ἂν καλλίονα ἐ ἔρανον ἀλλή- 
λοὺς παραχαλέσαιμεν ἢ εἰς τόνδε: νῦν γὰρ ἔξεστιν ἀγα- 
ϑοῖς ἀνδράσι γενομένοις τιολλὰ ᾿'πἀγαϑὰ ἀλλήλοις εἰςε- 
γεγκεῖν. κατ᾽ ἄλλους δ᾽ αὖ, Ῥρίστασθε μέν, οἶμαι, (Ὁ 13 
ἄνδρες, ὅτι νῦν ἀϑλα ποόχειται τοῖς γνιχῶσε μὲν διώ- 

11. οὐδέν ποτε]ῦ Νου παῖς Οὐ  ΓουΒ γι δθιι5. οὐλὴν τὸ. πηθοναπς 
οὐδέποτε: ΑμάΡα5. 11. 8 δι τ, ἐνιαῦϑα τὸν ϑεὸν οὐχ ἡτιίσαεο 
ὁ Ξενοφῶν. Ὄς σιοτε ἔτι ν. αῷ Αμὰν. 1. θ. 8. 
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κειν., παΐειν, καταχαίνειν; ἀγαϑὰ ἔχειν, χαλὰ ἀχούειν, 
ἐλευϑέροις εἶναι, ἄρχειν" τοῖς δὲ χαχοῖς δῆλον ὅτι τάἀ- 
γαντίᾳ τούτων. ὕςτις οὖν αὑτὸν φιλεῖ, μετ' ἐμοῦ ὡἰκὸ 
χέσϑω" ἐγὼ γὰρ χαχὼὸν οὐδὲν οὐδ᾿ αἰσχρὸν ἑχιὼν εἶνε 

14προουςἤσομαι. ὁπότε δ᾽ αὖ γένοιτο κατά τινας τῶν “πρό- 
σϑεν συμμαχεσαμέν ὧν. εἶπεν ἄν, Πρὺς δὲ ὑμᾶς, (ὦ ἄν- 
ὅρες, τί δεῖ λέγειν; ἐπίστασϑε γὰρ οἵαν τε οἱ “ἀγαϑοὶ ἐν 
ταῖς εάχαις ἡμέραν ἄγου σι χαὶ οἵαν οἱ χαχοί. 

15 “Ὡς δὲ παριὼν χατὰ ᾿Ἰβραδάταν ἐγέ γετο, ἔστη " χαὶ 
ὃ ᾿Ἰβραδάτας παραδοὲς τῷ ὑφηνιόχῳ τὰς ἡνίας προς- 
ἦλθεν αὐτῷ " προςέδραμον δὲ χαὶ ἄλλοι τῶν πλησίον 
τεταγμένων χαὶ πεζῶν καὶ ἁρμιατηλατῶν. ὃ δ᾽ αὖ ᾿“Κῦ- 
ρος ἐν τοῖς παραγεγενημένοις ἔλεξεν, Ὁ μὲν ϑεός, ὦ 
ϑραδάτα, ὥςπερ σὺ ἠξίους, συνηξ ίωσε σὲ χαὶ τοὺς 
σὺν σοὶ πρωτοστάτας εἶναι τιῦν συμμάχων" σὺ δὲ τοῦτο 
μέμνησο; ὅταν δέῃ σε ἤδη ἀγωνίζεσθαι, ὅτι Πέρσαι οἵ 
τε ϑεασόμενοι ἱμιᾶς ἔσονται καὶ οἱ ἑψόμενοι ὑμῖν χαὶ 

1θοὐχ ἐάσοντες ἐρήμους ὑμᾶς ἀγωνίζεσθαι. καὶ ὃ 48ρα- 
δάτας εἶπεν, “Ἀλλὰ τὰ μὲν καϑ' ἡμᾶς ἔιιοιγε δοχεῖ, ὦ 
Κῦρε, “χαλῶς ἔχειν" ἀλλὰ τὰ πλάγια λυπεῖ με; ὅτι τὰ 
μιὲν τιῦν πολεμέων κέρατα ἰσχυρὰ ὁρῶ ἀνατεινόμενα καὶ 
ἁοιιασι χαὶ παντοδατῇ στρατιᾷ, ἡμέτερον. δ᾽ οὐδὲν 
ἄλλο αὐ "τοῖς ἀντιτέταχται ἢ ἅρματα" ὡςτ᾽ ἔγωγ , ἔφη; 
εἰ μιὴ ἔλαχον τήνδε τὴν τάξιν, ἠσχυνόμην ἄν ἐνθάδε 

1γὦν" οὕτω πολύ μιοι δοχιῦ ἐν ἀσφαλεστάτῳ εἶναι. χαὲ 
ὃ Κῖρος εἶπεν, 541.) εἰ τὰ παρὰ σοὶ χαλῶς ἔχει, ϑάῤ- 
θει ὑπὲρ ἐκείνων " ἐγὼ γάρ σοι σὺν θεοῖς. ἔρημα τῶν 
πολεμίων τὰ πλάγια ταῦτα ἀποδείξω. χαὶ σὺ μὴ πρό- 
τερον ἕμιβαλλε τοῖς πολεμίοις , διαμαρτύρομαι, πρὶν ἂν 
{εύγο ντας τούτους οὺὃς γὺν φοβῇ ϑεάσῃ" τοιαῦτα δ᾽ 
ἐξ) ̓ αληγύρει μελλούσης τῆς μάχης γίγνεσθαι, ἄλλως 

δ᾽ οὐ μάλα με; αληγύρος ἢν" Ὅταν μέντοι. ἰδῃς τού- 
τους φεέγοντας, ἐμιέ τε Ζδὴ παρεῖναι νόμιζε χαὶ δοιία 
εἰς. τοὺς ἄνδρας" καὶ σὲ γὰρ τότε τοῖς μὲν ἐναντίοις 
χαχίστοις ἂν χρήσαιο, τοῖς δὲ μετὰ σαυτοῦ ἀρίστοις. 

εἐδάἀλλ᾽ ἕως ἔτε σοι σχολῆ. ὦ Ἀβραδάτα ᾿ πάντως παρελά-: 
σας παρὰ τὰ σαυτοῦ ἅρματα παραχάλεε τοὺς σὲν σοὶ 
εἴς τὴν ἐιιβολήν. τῷ μὲν προςσιόπιν παραϑαῤῥύνων, ταῖς 
δὲ ἐλπίσιν ἐπιχουφίζων" ὅπως δὲ χράτιστοε φαγεῖσϑε 
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τῶν ἐπὶ τοῖς ἅρμασι; φιλονεικίαν αὐτοῖς ἔβαλλε" καὶ 
γάρ, εὖ ἴσϑι, ἢν τάδε εὖ γένηται, πάν τες ἐροῦσι τὸ λοι- 
πὸν μηδὲν εἶναι κερδαλεώτερον ἀρετῆς. ὃ μὲν δὴ “9ρε- 
δάτας ἀναβὰς. παρήλαυνε καὶ τάῦτα ἐποίει. 

Ὁ δ᾽ αὖ Κῖρος παριὼν ὡς ἐγέ γετο πρὸς τῷ εὐω-19 
γύμῳ, ἔνϑα ὃ ᾿Υστάσπης τοὺς ἡμίσεις ἔχων ἦν τῶν 
Περσῶν ἱππέων ; ὀνοιιάσας αὐτὸν εἶπεν, Ὼ “Ὑστάσπα, 
νῦν δρᾷς ἔργον τῆς σῆς ταχυεργίας " γν γὰρ εἰ φϑά- 
σοιιεν τοὺς ᾿'πολειιίους, κατακαίνοντες, οὐδεὶς ἡ τ(ὖν ἀπο- 
ϑανεῖται. χαὶ ὃ “Ὑστάσπης ἐπι ελάσας εἶπεν, ᾿Ζλλὰ περὶ: 
μὲν τῶν ἐξ ἐναντίας ἡμῖν μελη ἥσει" τοὺς Ν ἐχ πλαγίου 
σὺ ἄλλοις πρόςταξον, ὕπιως μηδ᾽ οὗτοι σχολάς ζωσι- 
καὶ ὃ Κῖοος εἶπεν. “Ἵλλ᾽ ἐπί γε τούτους ἐγὼ αὐ τὸς πα- 
ρέρχομαι" ἀλλ᾽ ; " “ἕστάσπα; τόδε μέμνησο, ὅτῳ ἂν 
« 

ἡμῶν ὃ ϑεὸς γίχη ν διδῶ, ἣν τί ποῦ μένῃ πολέμιον, 
πρὸς τὸ μαχόμενον. ἀεὶ συμβάλλωμεν. ταῦτα εἰπὼν 
προΐει. ἐπεὶ δὲ χατὰ τὸ πλευρὸν παριὼν ἐγένετο καὶ 
κατὰ τὸν ἄρχοντα τῶν ταύτῃ ἄρ ρμάτων; πρὸς τοῦτον 
ἔλεξεν, ᾿Εγὼ δ᾽ ἐπέρχομαι ὑμῖν ἐπικουρήσων " ἀλλ᾽ ὑπό- 
τὰν ἀνθηῶθε ἡμᾶς ἐπιτιϑειιένους κατ᾽ ἄχρον, τότε καὶ 
ὑμεῖς εν Η ὕὅμα διὰ τῶν πολεμίων ΠΣ τον: πολὺ 
γὰρ ἐν ἀσφαλεστέρῳ ἔσεσϑε ἔξω γενόμενοι ; ἔνδον» ἀπο- 
λαμβανόμενοι. ἐπεὶ δ᾽ αὖ παρεὼν ἐγένετο ὑπισϑεν τιῦν 2 
ἁρμαμαξῶν, “Ἱρταγέρσαν μὲν χαὶ (ϑαονοῖῦ χον ἐχέλευσεν 
ἔχοντας, τήν τε τῶν πεζῶν χιλιοστὺν χαὶ τὴν τιῦν ἱπ- 
πέων μένειν αὐτοῦ. Ἐπειδὰν δ᾽, ἔφη, αἰσϑάνησϑε ἐμοῦ 
ἐπιτιϑειιένου τοῖς κατὰ τὸ δεξιὸν χέρας, τότε χαὶ ὑμιεῖς 
τοῖς χαϑ᾽ τμιᾶς ἐπιχειρεῖτε " μαχεῖσϑε δ᾽, ἔφη, πρὸς 

χέρας, ὥςπερ ἀσϑενέστατον στράτευμα γίγνεται, {(- 
λαγγᾳ ἔχοντες, ὥςπερ ἂν ἰσχυρότατοι εἴητε. καὶ εἰσὶ 

0, ὥςπερ ἀσϑενέστερον στράτευμει γίγνεται --- ὥςπερ ἂν 
ἰσχυρότεροι, εἴητε] Οὐ ἰσχυρότατοι ΡτΆΘΡδδηὶ ἴγσοβ. ορίιϊηνὶ, 
οὐ ἀιο δοσράιτ δόγίῃς δὲ δος γροδρὶ οἱ ἀσϑενέσιερον σοὩ- 
τουϊοθηΐον Πὶ οουγοχὲ εἰν ϑοδιθίκίοεο. ἐποθιι5 Αὐνϊανὶ Ἰοοῖς "50 
Ἐχρ. λ.  ς: ὃν. ἢν οἱ δι. ἀπροςδόχητοί τε ἐπιπεσόντες 4 «λαγγε 
χατὰ χέρας, ἥπερ ἀσθενεστάτοις αὐτοῖς χαρι ρει} ἐμ βολῇ 
προςμίξειν ᾿ἔμελλον. ᾿θ᾽ θην 13, 7. ἀτάχτως (δ: σον ιν 
ἀτάχτοις) τε οὺν χαὶ κατίς χέρας ἡπὲεὸ ἀσϑενέσικιτον ἐχβαί- 
γουσιν» ἐπιχείσογ ται ἐς 4 ἀλκγ) Ἃς 4“π'}ΠΈ1{{] ἔνι. (εν νιν [4 

Ἰοςὶβ ἱρβνιϑιιο ἈΟμορ πολ 5 τουδὶ 5. Ὁ. πολὺ ἐπλεονέχτει" 
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μέν, ὡς ὁρᾶτε, τῶν πολεμίων ἱππεῖς οἱ ἔσχατοι" πάν- 
τως δὲ πρόύετε πρὺς αὑτοὺς τὴν τῶν χαμήλων τάξιν, 
χαὶ εὖ ἴστε ὅτι χαὶ πρὶν μάχεσϑαι γελοίους τοὺς πολε- 
μίους ϑεάσεσϑε. 

23 Ὁ μιὲν δὴ Κῦρος ταῦτα διαπραξάμενος ἐπὶ τὸ δεξιὸν 
᾿ 

γ 

παρήει" ὃ δὲ ἡ δεν ααΣ γομίσας ἤδη ἐγγύτερον εἶναι τῶν 
πολεμίων τὴν φάλαγγα, σὺν ἢ αὐτὸς ἐπορεύετο, ἢ τὰ ἀνα- 
τειγόμενα κέρατα, ἦρε τοῖς κέρασι σημεῖον μηκέτι ἄνω πο- 
ρεύεσϑαι, ἀλλ αὐτοῦ ἐν χώρᾳ στραφῆναι. ὡς δ᾽ ἔστησαν 
[πάντες] ἁ ἀγτία πρὸς τὸ τοῦ Ὁ Κύρου στράτευμα δρῶντες, ἐσή- 

2άμιηγνεν αὐτοῖς πορεύεσϑαι πρὸς τοὺς πολεμίους. καὶ οὕτω 
δὴ προςἤεσαν τρεῖς φάλαγγες ἐ ἐπὶ τὸ Κύρου στράτευμεαι, 
ἢ μὲν μία κατὰ πρόςωπον" τὼ δὲ δύο, ἢ μὲν κατὰ τὸ 
δεξιόν, ἢ δὲ κατὰ τὸ εὐώνυμον, ὥςτε πολὺν φόβον 
παρεῖναι την τῇ Κύρου στρατιᾷ, ὥςπερ γὰρ μιχρὸν 
πλινϑίον ἐν μεγάλῳ τεϑέν, οὕτω χαὶ τὸ Κέρου στράτευμα 
πάντοϑεν περιείχετο ὑπὸ τῶν πολεμίων καὶ ἱππεῦσι καὶ 
ὁπλίταις καὶ πελτοφόροις καὶ τοξόταις καὶ ἅρμασι πλὴν 

25ἐξόπισϑεν. ὅμως δὲ ὃ ὃ Κῦρος ἐπεὶ παϑθή) γειλεν, ἐστράφη- 
σαν πάντες ἀντιπρόςωποι τοῖς πολεμίοις" καὶ ἦν μὲν 
πολλὴ πανταχόϑεν σιγὴ ὑπὸ τοῦ τὸ μέλλον ὀχνεῖν, 
ἡνίχα δὲ ἔδοξε τῷ Κύρῳ καιρὸς εἶναι, ἐξῆρχε παιᾶνα, 

Ζ2θσυνε ἐπήχησε δὲ πᾶς ὃ στρατός - μετὰ δὲ τοῦτο τῷ Ἔνυα- 
λίῳ τε ἅμα ἐπὴ λάλαξ αν χαὶ ἐξανίσταται ὃ Κῦρος, χαὶ 
εὐθὺς μετὰ τῶν ἱππέων λαβὼν πλ αγίους τοὺς πολεμίους 

δμόσε αὑτοῖς τὴν ταχίστην συγνεμέγνυεν " οἱ δὲ πεζοὶ 
αὑτῷ συντεταγμέν οι ταχὺ ἐφείποντο. καὶ περιεπτύσσον- 
το ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν, ὥςτε πολὺ ἐπλεονέκτει" φάλαγγι 

φάλαγγε γὰρ χατὰ χέρας προςέβαλλεν. ἴατα οἴατα ἀρρατεῖ φά- 
λαγγα ΠΕΣ Ἀ]ουϊδινεζιις χέοας Βοκίζιπι ἵν ρ θυ τουιι. τι 51η- 

ξαΐανι ἱπἸοῖο τὶ τ ἄδαῖαν οἱ 415. δἰτῖου βθηὶϊαῖ. 29. ἢ τὰ ἐπάνα- 
τειγΌξεεμει χέρειται}] 1)6 Βὲὶ5 εβὶ 5. θ,. χάμπτοντὲς ἀνέτει ον" τὰ 
χέρατα εἰ 5. 10. τὰ μὲν τῶν πολεικίων χέρατα ἰσχυρὰ ὁρῶ, 
ἀνατεινόμενα. Οἰιοβ Ἰοοος 4 Θουμραναψουῖε, "6 ἄς ΑΠ15 βουὶ- 
πὰς μὰ ἀΐοαμις οομοθάσθε, θεὶς ἴον ἢ τὰ ἀναεε ἐνόμενα 
τοὶ ἢ τὰ ἀνεεεινόμενε τῷ εἴ ἐπνονέεἐμόνεεοὶι τὰ νυ ϊαπ θιι5, 
τόν Θβξο αιοςὶ ΡΥ ΠΉτΠ ΡΟΞτεῖ τ τ15 . ἐπε  πθιιε »ε. διίθη 

δχ ᾿πιονῖς πναΐο σοποἰειϊ 5. Οὐίι ὑπ ἐν πρθθλας πὰ 8 τὰ 
ςιιν ἢ τὰ ΠΠ]αίμν 6556. 



ΠῚΒ. ὙΠ. ΟΛΡ, 1, 211 

γαρ χατὰ χέρας προςέβαλλεν" ὥςτε ταχὺ ἰσχυρὰ φυγὴ 

ἐγένετο τοῖς πολεμίοις, 
Ὡς δὲ ἤσϑετο “Πρταγέρσης ἐν ἔργῳ ὄντα τὸν Κῦ-21 

ρον; ἐπιτίϑεται χαὶ αὐτὸς κατὰ τὰ εὐώνυμα, προεὶς 
τὰς καμήλ οὺς, ὥςπερ Κῦρος ἐχέλευσεν. οἱ δὲ Ἱ ἵπποι αὐ- 
τὰς ἐχ πάνυ πολλοῦ οὐχ ᾿ἐδέχοντο, ἀλλ᾿ οἵ μὲν ἔχφρο- 
γὲς γ17} ὀμιεγοι ἔφευγον, οἱ δ᾽ ἐξήλλοντο, οἱ ὁ ἐνέπιπτον 
ἀλλήλοις. τοιαῦτα γὰρ πάσχουσιν ἵπποι ὑπὸ χαμήλ ων. δ28 
δὲ ““ρταγέρσης συγεεταγμένους ἔχων τοὺς μεεϑ" ἑαυτοῦ τα-- 
ραττομένοις ἐπέχειτο, καὶ τὰ ἄἅριιατα δὲ τά τε κατὰ τὸ 
δὲξ ιὸν καὶ τὸ εὐώνυμον ἅμα ἐνέβαλλε. καὶ πολλοὶ ειὲν 
τὰ ἄρματα φεύγοντες ὑπὸ τῶν κατὰ χέρας ἑπομένων 
ἐπέϑνησχον, πολλοὶ δὲ τούτους φεΐγοντες ὑπὸ τῶν ἀρ- 
μάτων ἡλίσκοντο. 

Καὶ βραδάτας δὲ οὐχέτι ἔμελλεν, ἀλλὰ ἀναβοή- 29 
σὰς “Ανδρες φίλοι, ἕπεσϑε, ἐνίει οὐδὲν ἰφειδόμενος τῶν 
ἵππων, ἀλλὰ ἰσχυρῶς ἐξαιμάττων τῷ κέντρῳ" συνεξώρ- 
μησαν δὲ καὶ οἱ ἄλλοι ἁρματηλάται: καὶ τὰ μιὲν ἅ ἅρμα- 
τα ἔφευ) γεν αὐτοὺς εὐϑύς, τὰ ειὲν χαὶ ἀναλαβόντα τοὺς 
παραβάτας, τὰ δὲ καὶ ἀπολιπόντα " ὁ δὲ “βραδάτας30 
ἀντιχοὺ δε’ αὐτῶν εἰς τὴν τῶν “Ἵἰγυπτίων. φάλαγγα 
ἐμιβάλλει" συγειςέβαλον δὲ αὐτῷ χαὶ οἱ ἐγγ ὕτατα τε- 
ταγμένοι. πολλαχοῦ εἐὲν οὖν καὶ ἄλλοϑι δῆλον ὡς οὐκ 
ἔστιν ἰσχυροτέρα φάλα) ἿΞ ἢ ὅταν ἐκ φίλων συμμάχων 
ἡϑροισμέν Ἴ ἧ, καὶ ἐν πούτῳ δὲ ἐδήλωσεν. οἱ μὲν 7 γὰρ 
ἑταῖροί τε αὐτοῦ καὶ διιοτράπεζοι συνειςέβαλον, οἱ ὁ᾽ 
ἄλλοι ἡνίοχοι ὡς εἶδον ὑπομέν οντας πολλῷ στέφει τοὺς 
“Ἵϊγυπτίους, ἐξέχλιναν κατὰ τὰ φεύγοντα ὥρματα καὶ 
τούτοις ἐφείποντο. οἱ δὲ ἀμεὶ “Ἵβραδάταν ἢ μὲν ἐνέ-31 
βαλον, ἅτε οὐ δυναμένων διαχάσασϑαι τιῦν ΑΙ, Ὑπτίων 
διὰ τὸ μένειν. τοὺς ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν αὐτῶν, τοὺς μὲν 
ὀρϑοὲς τῇ ὀέμῃ τῶν ἵππων παίοντες ἀνέτρεπον, τοὺς 
δὲ πίπτοντας χατηλίων χαὶ αὐτοὺς χαὶ ὕπλα καὶ Ἵπποῖις 
χαὶ τροχοῖς. ὅτου δ᾽ ἐπιλάβοιτο τὰ δρέπανα, πάντα βίᾳ 
διεκόπτετο καὶ ὅπλα χαὶ σώματα. ἐν δὲ τῷ ἀδιηγή τῷ 82 
τούτῳ ταράχῳ ὑπὸ τῶν παντοδαπῶν σωορευμάτων ἔξαλ- 
λομένων τῶν τροχῶν ἐκπίπτει ὃ ᾿Ἀβοαδάτας, χαὶ ἄλλοι 

29. ἐνέει) Πὲδε. ὅν. 7, 4. 359, τοὺς αν ἱππέμςς ἐλκύγειν 

ἐνέγιες, χαὶ τοὺς (δος 4616) τὰ δέχες ἀφ΄ ἥβης ξυνέπεσθαι. 
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δὲ τῶν συνειςβαλόντων " χαὶ οὗτοι μὲν ἐνταῦϑα ἄνδρες 
 ἀγαϑοὶ γενόμενοι κατεχόπησαν καὶ ἀπέϑανον" οἱ δὲ 
Πέρσαι συνεπισπόμενοι, ἤ μὲν ὃ Ἀβῥαδάτας ἐνέβαλε 
καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, ταύτῃ σενειςπεσόντες ς τεταραγμένους 
ἐφόνευον, ἧ δὲ ἀπαϑεῖς ἐγένοντο οἱ ΑἸϊγύπτιοι, πολλοὶ 
δ᾽ οὗτοι ἦσαν, ἐχώρουν ἕναν τίοι τοῖς Πέρσαις. 

33 Ἔνϑα δὴ δεινὴ μάχη ἦν καὶ δοράτων καὶ ξυστῶν 
καὶ μαχαιρῶν" ἐπὰ ἑθνέχτουν μέν τοι οἱ ἱ Αϊγύπτιοι καὶ πλή- 
ϑει καὶ τοῖς ὅπλοις. τά τε γὰρ δόρατα ἰσχυρά τε χαὶ 
μαχρὰ ἕτι καὶ νῦν ἔχουσιν, αἱ τὲ ἀσπίδες πολὺ μᾶλλον 
τῶν ϑωράχων καὶ τῶν γέῤῥων καὶ στεγάζουσι τὰ σώ- 
μιατὰ καὶ πρὸς τὸ ὠϑεῖσϑαι συνεργάζονται πρὸς τοῖς 
(μοις οὖσαι. συγκλείσαντες οὖν τὰς ἀσπίδας ἐχώρουν 

ϑ4χαὶ ἐώϑουν. οἱ δὲ Πέρσαι οὐχ ἐδύναντο ἀντέχειν, ἅτε 
ἐν ἄκραις ταῖς χερσὶ τὰ γέῤῥα ἔχοντες, ἀλλ᾽ ἐπὶ πόδα 
ἀνεχάζοντο σπαίον τὲς καὶ παιόμενοι. ἕως ὑπὸ ταῖς μη- 
χαναῖς ἐγένοντο. ἐπεὶ μέντοι ἐνταῦϑα ἦλ θοὸν, ἐπαίοντο 
αὖϑις οἱ «Αἰγύπτιοι ἀπὸ τῶν πύργων" καὶ οἵ ἐπὶ πᾶσι 
δὲ οὐχ εἴων φεύγειν οὔτε τοὺς τοξότας οὔτε τοὺς ἄχον- 
τιστάς ; ἀλλ ἀνατεταμένοι τὰς μαχαίρας ἠνάγκαζον. καὶ 

ϑϑτοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν. ἢ ἣν δὲ πολὲς μὲν ἐξ δτελκτε φόνος, 
πολὺς δὲ κτύπος ὅπλων καὶ βελῶν παντοδαπῶν, πολλὴ 
δὲ βοὴ τῶν μὲν ἀναχαλούντων ἀλλ ἥλους, τῶν δὲ πα- 
θαχκελευομένων. τῶν δὲ ϑεοὺς ἐπιχαλουμένων. 

Φ  ν δὲ τούτῳ Κῦρος διώχων τοὺς χαϑ' αὑτὸν πα- 
θαγίγνεται. ὡς δ᾽ εἶδε τοὺς Πέρσας ἐκ τῆς χώρας ἐω-- 
σμένους, ἤλγησέ τε χαὶ γνοὺς ὅτι οὐδαμῶς ἂν ϑᾶττον 
σχοίη τοὺς πολειιίους τῆς εἷς τὸ πρόσϑεν προύδου ἢ εἰ 
εἰς τὸ ὑπισϑεν περιελάσειεν αὐτῶν, παραγγείλ ας ἕπεσϑαι 
τοῖς μεϑ᾽ ἑαυτοῦ περιήλαυνεν εἰς τὸ ὄπισϑεν" χαὶ εἴς-- 
πεσόντες παίουσιν ἀφορῶντας χαὶ πολλ λοὺς χατακαίνου- 

37σιν. οἱ δὲ “ἰγύπτιοι ὡς ἤσϑοντο; ἐβόων τε ὅτι ὅπι- 
σϑεν οἱ πολέμιοι χαὶ ἐστρέφοντο ἐν ταῖς πληγαῖς. χαὶ 

ἐνταῦϑα δὴ φύρδην. ἐμάχοντο χαὶ πεϊοὶ χαὶ ἱππεῖς, 
πεπτωχωὼς δέ τις ὑπὸ τῷ Κύρου ἵππῳ καὶ πατούμενος 
παίει εἰς τὴν γαστέρα τῇ μαχαίρᾳ τὸν ἵππον αὐτοῦ" ὃ 

538δὲ ἵππος 1 πλ .ηγεὶς σφαδάζων ἀποσείεται τὸν Κῦρον. ἔνϑα 

334. ἄχραις τιιῖς χερσὶ] εἰνῖδιναθ, πολ Βυδοΐο ἀβιεϊοια, αἰροῖδ 
ρδιθιονῖα. 38. ἀφορῶγτας] ἀμίβ 56. 
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δὴ ἔγνω ἄν τις ὅσου ἄξιον εἴη τὸ φιλεῖσθαι ἄρχοντα 
ὑπὸ τῶν περὶ αὐτόν. εὐθὺς γὰρ ἀνεβύόησάν τε πάντες 
χαὶ προςπεσόντες ἐμάχοντο, ἐώϑου ν, ἐωθοῦντο, ἕπαιον, 
ἐπαίοντο. χαταπηδήσας δέ τις ἀπὸ τοῦ ἵππου τιῦν τοῦ 
Κύρου ὑπῆ ηρετῶν ἀναβάλλει αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἑαυτοῦ Ἱπ- 
πον. ὡς δ᾽ ἀνέβη ὃ Κῖρος, κατεῖδε πάντοϑεν ἤδη παι-39 

ομένους τοὺς “Αἰγυπτίους " καὶ γὰρ “Ὑστάσπης ἤδη πα- 
ρῆν σὺν τοῖς Περσῶν ὃ ἱππεῦσι καὶ Χρυσάντας. ἀλλὰ τού- 
τους ἐμβαλεῖν “μὲν οὐχέτι εἴα εἰς τὴν φάλαγγα τῶν 44|- 
γυπτίων, ὃ ἔξωϑεν δὲ τοξ Ξεύειν καὶ ἀκοντίζειν ἐχέλευεν. 
ως δ᾽ ἐγένετο περιελαύνων παρὰ τὰς μηχανάς » ἔδοξεν 
αὐτῷ ἀναβὴν αι ἐπὶ τῶν πύργων. τινὰ χαὶ κατασχέψα- 
σϑαὶ εἴ πῇ χαὶ ἄλλο τι μένοι τῶν πολεμίων καὶ μά- 
χοιτο. ἐπεὶ δὲ ἀγξ ἔϑη. κατεῖδε μεστὸν τὸ πεδίον ἵππων,40 
ἀνθοώπων. ἁριιάτων, φευγόντων. διωχόντων, χρατούν- 
τῶν; χρατουμένων" μένον ἐ οὐδαμοῦ οὐδὲν ἔτι ἠδύ- 
νάτο κατιδεῖν τιλὴν τὸ τῶν Αἰγυπτίων" οὗτοι δὲ ἐπειδὴ 
ἠποροῦντο, πάντοϑεν κυχλοποιησάμιενοι, ὥςτε ὁρᾶσϑαι 
τὰ ὅπλα, ὑπὸ ταῖς ἀσπίσιν ἐχάϑηντο" καὶ ἐποίουν μὲν 
οὐδὲν ἔτι, ἔπασχον δὲ πολλὰ καὶ δεινά, 

“Πγασϑεὶς δὲ ὁ Κῦρος αὐτοὺς καὶ οἰκτείριυν ὅτι ἄάγα-41 
Θοὶ ἄνδρες ὑντὲς ἀπώλλυντο ᾿ ἀνεχιύρισε πάντας τοὺς 
περιμαχομένους καὶ μάχεσϑαι οὐδένα ἔτι εἴα. πέμπει δὲ 
πρὸς αὐτοὺς κήρυχα ἐρωτῶν πότερα βούλονται ἀπολέ- 
σϑαι πάντες ὑπὲρ τῶν προδεδωχότων αὐτοὺς ἢ σωϑῆ- 
γαι ἄνδρες ἀγαϑοὶ δοχοῦντες εἶναι. οἱ δ᾽ ἀπεχοίναντο, 
1Πς δ᾽ ἄν ἡμιεῖς σωϑείημιεν ἄνδοες ἀγαϑοὶ δοχοῦντες 
εἶναι; ὃ δὲ Κῦρος πάλιν ἔλεγεν, Ὅτι ἡμεῖς ὑμᾶς δρῶ-42 
μὲν μόνους καὶ μένοντας καὶ μάχεσϑαι ϑέλον τας. ᾿Δλλὰ 
τοὐντεῖϑεν, ἔφασαν οἱ «“Τἰγύπτιοι, τί καὶ καλὸν ἂν ποι- 
οὔντες σωϑείημιεν ; χαὶ ὃ Κῦρος αὖ πρὸς τοῦτο εἶπεν, 
Εἰ τῶν τε συμμαχομένων μηδένα προδόντες σωϑείητε, τά 
τε ὅπλα, ἡμῖν παραδόντες φίλοι τὲ γενόμενοι τοῖς αἵρου- 
μένοις ὑμᾶς σῶσαι, ἐξὸν ἀπολέσαι. ἀχούσαντες ταῦτα43 

40. χυχλοποιησάμενοι] χύχλῳ πάντοϑεν ποιησάμενοι ἸϊΡεὶ 
Ἀδιοιίουθβ. χύχλον ποιησάμενοι φοιϊδορυιπῖ Πάντοϑεν 
ῬΠΘΥ6 5ο]]Ποἰϊαῖιν. Αὐά]}α5. ΠΠ. 1. 2. κύχλῳ αὐτοῖς πάντη πολ- 
λὰ χαὶ ἔϑνη χαὶ πόλεις πολέμιαι, 5ὶ ΟΡτι5. δβχθῃρῖίο. 42, Ὅτι] 
Οομδ. δὰ ΕΥ̓͂. ὅς. 11. 
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ἐπήοοντο, ἪΝ δὲ γενώμεϑά. σοι φίλοι, τί ἡμῖν ἀξιώ-. 
σεις χρῆσθαι; ; ἀπεχρίνατο ὃ Κῦρος, Εὖ ποιεῖν χαὶ εὖ 
πάσχειν. ἐπηρώτων πάλε ἐν οἱ “Αὶγύπτιοι, Τίνα εὐεργεσίαν; 
πρὸς τοῦτο εἶπεν ὃ Ιζῦρος, Π]ισϑὸν μὲν ὑμῖν δοίην 
ἂν πλείονα ἢ νῦν ἐλαμιβάνετε ὅσον ἂν χρόνον. πόλεμος 
ἢ" εἶρ!; ,»ὴς δὲ γενομένης τῷ βουλομένῳ ὑμῶν μένειν 
παρ ἐμοὶ χώραν τε δώσω χαὶ πόλεις καὶ γυναῖκας χαὶ 

4Δοϊχέεας. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ «Δἰγύπτιοι τὸ μὲν ἐπὶ 
Κροῖσον συστρατεΐειν ἀφελ εἴν “πάνυ οι ἐδεήϑησαν" τούτῳ 
γὰρ μόνῳ 7} (σχεσϑαι ἔφασαν" τὰ δὲ ἄλλα συνομο-- 

45λογή 'σαντὲς ἔδοσαν πίστιν καὶ ἔξ). αβοὶὶ χαὶ οἱ “ἰγύπτιοι 
τὲ οἱ χαταιμιείναντες τύτε ἔτι χαὶ νῦν βασιλεῖ πιστοὶ δια- 
μένουσι, Κἴοός τε πόλεις αὐτοῖς ἔδωχε, τὰς μὲν ἄνω, 
αἱ ἔτι καὶ νῦν πόλεις «Αἰγυπτίων καλοῦνται, “΄άρισσαν 
δὲ καὶ Κυλλήνην. παρὰ Κύμην πλησίον ϑαλάττης, ὡὶς 
ἕτι χαὶ φῦν οἱ ἀπ᾿ ἐκείνων ἔχουσι. ταῦτα δὲ διαπραξά- 
μένος ὃ Κῦρος ἤδη σχοταῖος ἀναγαγὼν ἐστρατοπεδεύ- 
σατο ἐν Θὲυ Ἡιβράροις. 

4. ἊἜν δὲ τῇ μάχῃ τῶν μὲν πολεμίων “Αἰγύπτιοι μόνοι 
ει ̓δοχίμησαν" τῶν δὲ σὺν Κύ Ὅῳ τὸ Περσῶν ἱππιχὸν 
χράτιστον ἔδοξεν εἶναι" ὥςτ᾽ ἔτι χαὶ νῦν διαμένει ἢ 

ἀγόπλισις ἣν τότε ἔζῦρος τοῖς ἱππεῦσι κατεσχεύσσεν. εὐδο- 
κίμιησε δὲ ἰσχυρῶς χαὶ τὰ δρεπανηφόρα ἅοματα " ὥςτε 
καὶ τοῦτο ἔτι καὶ γῦν διαμένει τὸ πολεμιστήριον τῷ 

4ϑυεὶ βασιλεύ οντέ. αἱ μέντοι κάμηλοι ἐφόβουν μόνον τοὺς 
ς ἡππους, οὐ μέντοι κατέχαινόν 7ε οἱ ἐπ᾿ αὐτῶν ἱππεῖς, 

οὐδ᾽ αὐτοί γε ἀπέϑν νῆσκον ὑπὸ ἱππέων " οὐδεὶς γὰρ ἵπ- 
ήϑπος ἐπέλαζε. χαὶ. χρήσιμον μὲν ἐδόχει εἶναι, ἀλλὰ γὰρ 

οὔτε τρέφειν οὐδεὶς ἐθέλει καλὸς χἀγαϑὸς κάμηλονρῶςτ' 
ἐποχεῖσϑαι οὔτε μελετᾶν ὡς πολεμήσων ἀπὸ τούτων. 

οὕτω δὴ ἀπολαβοῦσαι πάλιν τὸ ἑαυτῶν σχῆμα ἐν τοῖς 
σχευοφόροις διάγουσι. 

44, ἀι {ελ εἶν σφίσιν] 51. ἴπἔτα 2. 26. μάχας δέ σοι καὶ πὸ- 
λέμους ἀφκιρῶ. ΑἸ δπΐπι ἀφαιρεῖν φαὰπὶ ἀφαιρεῖσϑαν, 
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τας δ’ δν ἘΣΣῚ 

ϑδυά ρα οδρ ϊβ5 Οντος Οτόορϑηπν σπςξίοα τὶ ἱπθποῖὲ δὲ Ὁ Ρτ86- 

ἄασν αι 10 1 Ἰ Θ ραϑβιϊσαῖ ( ]άαεοβ. (ὑγοθρϑεμν ὠγοδϑεβίϊτινν [νι 
τηδηϊίου βαϊίαϊ, οἵ οἷν σομβιϊο ἀρ πγθο ΒῸὴ ἀπτρίεμα Ῥατεέ. 
Ἐχροντῖῖ (τοῦς (6 οὐᾶσειυθς Αροϊϊιῖϑ βὶδὲ ἀκπιὶς δ δι ἴῃ -π 
οὐαὶ ᾿πηυρυυ δε ἴίδτ. νεῖ οἰδινθη τα οὐσα Οτοδϑβιίιων, 

Καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν Κῦρον δειπνοποιησάμενοι καὶ 
φυλαχὰς χαταστησάμενοι, ὥςπερ ἔδει, ποι ἡ ϑ ἀνὰ Κροῖ- 
σος μέντοι εὐθὺς ἐπὶ Σάρδεων ἔφειγε σὶν τῷ στρατεύ- 
ματι" τὰ δὲ ἄ)λα “4ὅλε ὕποι ἐδένατο προσωτάτω ἐν 
τῇ γυχεὶ τῆς ἐπὶ οἶχον ὁδοῦ ἕχαστος ἀπεχώρει. ἐπειδὴ 
δὲ ἡμέρα ἐγέ ἕνετο, εὐθὲς ἐπὶ Σάρδεις ἦγε Κῖρος. ὡς δ᾽ 
ἐγένετο πρὸς τῷ τείχει τεῦ ἐν Σάρδεσι, τάς τὲ μιηχα- 
γὰς ἀνέστη ὡς προςβαλῶν πρὸς τὸ τεῖχος καὶ χλίμαχας 

παρεσχευάϊς Ξέτο. ταῦτα δὲ ποιῶν κατὰ τὰ ἀποτομώτατα 
δοκοῦντα εἶναι τοῦ Σαοδιανῶν ἐρύματος τῆς ἐπιούσης 
γυχτὸς ἀναβιβάξει “Χαλδαίους τὲ καὶ Πέρσας. ἡγή σατο 
δ᾽ αὐτοῖς ἀνὴρ Πέρσης, δοῦλος γ γενημένος τιῦν ἐν τῇ 
ἀκροπόλει τιγὸς φρουρῶν καὶ καταμεμαϑὴ χὼς κατάβα- 
σιν εἷς τὸν ποταμὸν καὶ ἀνάβασιν τὴν αὐτήν. ὡς δὲ 
ἐγένετο τοῦτο δῆλον ὅτε εἴχετο τὰ ᾿ἄχρα : πάντες δὴ 
ἔφευγον οἱ “Δυδοὶ ἀπὸ τῶν τειχῶν ὅπῃ ἠδύνατο ἕχει- 
στος τῆς πύλεως. Κῦρος δὲ ἄτπια τῇ ἡμέρᾳ εἴςήει εἰς 
τὴν πόλιν καὶ παρήγγειλεν ἐκ τῆς τάξ ξεως μι δένα κινεῖ- 
σϑαι. ὃ δὲ Κροῖσος χαταχλεισάμενος ἐν τοῖς ὐ 568} εἰοις 
Κῦρον ἐβόα" ὁ δὲ Κὸ ρος τοῦ μὲν Κροίσου φῦ λαχάς χα- 
τέλιπεν, αὐτὸς δὲ ἀπαγαγὼν πρὸς τὴν ἐχομεέν ἣν ἄχραν 
ὡς εἶδε τοὺς μὲν ΤΠέρσας φυλάττοντας τὴν ἄχοαν, ὡς- 
περ ἔδει, τὰ δὲ τῶν Χαλδαίων ὅπλα ἔρημα, καταδεῦρα- 
μήχεσαν γὰρ ἁρπασόμενοι τὰ ἐκ τῶν οἰκιῶν, εὐθὺς συν- 
ἐχάλεσεν αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας χαὶ εἶπεν αὐτοῖς ἀπιένεαι 
ἐχ τοῦ στοατεύματος τάχιστα. Οὐ γὰρ ἄν, ἔφη; ἄνα- 
σχοίμην πλεονεχτοῦντας ὃ ὁρῶν τοὺς ἀταχτοῦ γτας. καὶ εὖ 
μέν, ἔφη, ἐπίστασϑε ὅτι παρεσχευναϊζόμην ἐγὼ ὑμᾶς 

2. τείχει] ςαβίθο τοῦ 5. 3. ἀἰοίταν ἔρυμα. ϑεά 5. 4. τεί-- 
Ζη ἀϊσαμίιν τποθπῖα. Π6 ομηπὶ Οτοοϑὶ μἰβιοσία, {πὶ Ογτο 408- 
ἰδεῖ ἴρβε Βηχῖϊ δοσοπιπιοάανίε επορβοπ, νυ. Ἠεζοάοιυς Ἰ. 1. 

νων 
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τοὺς ἐμοὶ συστρατευομένους πᾶσι Χαλδαίοις μακχαρι- 
στοὺς ποιῆσαι" νῦν δ᾽, ἔφη, μὴ ϑαυμάξετε ἤν τις καὶ 

Ἴ ἀπιοῦσιν ὑμῖν χρείττων ἐντύχῃ. ἀχούσαντες ταῦτα οἵ 
“Χαλδαῖοι ἔδεισάν τὲ χαὶ ἱχέτετον παύσασϑαι ὀργιζόμε- 
10» καὶ τὰ χρήματα πάντα ἀποδώσειν. ἔφασαν. ὃ δὲ 
εἶπεν ὅτι οὐδὲν αὐτῶν δέοιτο. .41λ.λ εἴ μιξ, ἔφη, βούλ εσϑε 
παύσασϑαι ἀχϑόμενον, ἀπόδοτε πάντα ὅσα ἐλ άβετε τοῖς 
διαφυλάξασι τὴν ἄχραν. ἢν γὰρ αἴσϑωνται οἱ ἄλλοε 
στρατιῶται ὅτι πλεονεχτοῦσιν οἱ εἴταχτοι γενόμενοι, 

8 πάντα μιοι χαλῶς ἕξει. οἱ μὲν δὴ “Χαλδαῖοι οὕτως ἐποί- 
σαν ὡς ἐκέλευσεν ὃ Κῦρος" καὶ ἔλαβον οἱ πειϑόμενοε 
πολλὴ καὶ παντοῖα χρή; ματα. ὃ δὲ Κῦρος χαταστρατο- 
πεδεύσας τοὺς ἑαυτοῦ ὕπου ἐδόχει [τὸ] ἐπιτηδειότατον 
εἶναι τῆς πόλεως μένειν ἐπὶ τοῖς ὅπλοις δρκε ὡϑάα καὶ 
ἀριστοποιεῖσϑαι. 

9 Ταῦτα διαπραξάμενος ἀγαγεῖν ἐχέλευσεν αὑτῷ τὸν 
ἸΚοοῖσον. ὃ δὲ Κροῖσος ὡς εἶδε τὸν Κῦρον, Χαῖρε, ὦ 
δώσποτα, ἕφη " τοῦτο γὰρ ἢ τύχη καὶ ἔχειν τὸ ἀπὸ 

10τοῦδε δίδωσι σοὶ καὶ ἐμοὶ προςαγορεύειν. Καὶ σύ γξ, 
ἔφη; ὦ Κροῖσε, ἐπείπερ ἄνϑρωποί γέ ἐσιιὲν ἀμφότεροι. 
ἀτάρ, ἔφη, ὦ Κροῖσε, ἀρ᾽ ἄν τί μοι ἐθελήσαις συμ- 
βουλεῦσαι; Καὶ βουλ οἰμιὴν Ἂ ἄν, ἔφη ; (ὦ Κῦρε, ἀγα- 
ϑόν τί σοι εὑρεῖν" τοῦτο γὰρ ἂν οἶμαι ἀγαϑὸν κἀμοὶ 

11γενξ σϑαι. Ἴἴχουσον "τοίνυν, ἔφη, ὦ Κροῖσε" ἐγὼ γὰρ 
ὁρῶν τοὺς στρατιώτας πολλὰ “πεπονηχότας καὶ πολλὰ 
κεχιγδυγευχκότας καὶ γὺν νομί ζοντας πόλιν ἔχειν τὴν 
πλουσιωτάτην τῶν ἐν τῇ ““σίᾳ μετὰ Βαβυλῶνα, ἀξιῶ 
ὀφεληϑῆναι τοὺς στρατιώτας. γιγνώσκω γάρ; ἐ ἔφη, ὅτι εἶ 
μή τινα καρπὸν λήψονται τῶν πόνων, οὔ δυνήσομαι 
αὐτοὺς πολὺν χρόνον πειϑομένους ἑ ἔχειν. διαρπάσαι μὲν 
οὖν αὐτοῖς ἐφεῖναι τὴν πόλιν οὐ βούλομαι" τήν τὲ γὰρ 
πόλιν νομίζω ἂν διαφϑαρῆναι, ὁ ἕν τε τῇ ἁρπαγῇ εὖ οἶδ᾽ 

49ὅτι οἱ πονηρότατοι πλεονεχτήσειαν ἄν. δ αρΩς ταῦτα ὃ 
Κροῖσος Ῥδε:». κ4λλ ἐμέ, ἔφη, ἕασον λέξαι πρὸς οὕς 
ἂν ἐγὼ “Δυδῶν ἐϑέλω ὅτι διαπέπραγμαι παρὰ σοῦ μὴ 
ποιῆσαι ἁρπαγὴν μηδὲ ἐᾶσαι ἀφανισϑῆναι παῖδας καὶ 
γυναῖχας " ὑπεσχόμην δέ σοι ἀντὶ τούτων ἢ μὴν παρ᾽ 
ἐχόντων “υδῶν ἔσεσϑαι πῶν ὅ;τι καλὸν κἀγαϑὸν ἐ 

1ϑστιν ἐν Σάρδεσιν, ἢν γὰρ ταῦτα ἀκούσωσιν, οἶδα ὅτε 

ὃ 
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ἥξει σοι πᾶν ὅ,τι ἔστιν ἐνθάδε χαλὸν χτῆεια ἀνδοὶ καὶ 
γυγναιχί, καὶ ὁμοίως εἰς νέωτα πολλῶν χαὶ καλῶν πά- 
λὲν σοι πλ ἤρης ἢ πόλις ἕσται" ἣν δὲ διαρπάσῃς, καὶ 
αἱ τέχναι σοι; ἃς πῆγες φάσι τῶν χαλῶν εἶναι, διε- 
φϑαρμέναι ἔσονται. Ξέσται δέ σοι ἰδόντι τὰ ἐλθόντα! 4 
ἔτι καὶ περὶ τῆς ἁρπαγῆς βουλεύσασϑαι. πρῶτον δέ, 
ἔφη, ἐπὶ τοὺς ἐμοὺς ϑησαυροὺς πέιιπε καὶ 'παραλαιι- 
βανέτωσαν οἱ σοὶ φύλακες παρὰ τῶν ἐμῶν φυλάκων. 
ταῦτα μὲν δὴ ἅπαντα οὕτω συνήνεσε ποιεῖν ὃ Κῦρος 
ὥςπερ ἔλεξεν ὃ Κροῖσος. 

ἜΝ δὲ μοι πάντως ; ἔφη, ὦ Κροῖσε, λέξον, πῶς15 
ἀποβέβηκε τὰ ἐκ τοῦ ἐν Ζίελφοῖς χρηστηρίου" σοὶ γὰρ 
δὴ λέ ται πάνυ γε τεϑεραπεῦσϑαι ὃ ““πόλλων χαί σε 
πάντα ἐκείνῳ πειϑόμενον πράττειν. ᾿Εβουλόμην ὁ ἄν, ἔφη,10 

ὦ Κῦρε, οὕτως ἔχειν" νῦν δὲ πάντα τἀναντία εὐθὺς ἐξ 
ἀρχῆς πράττων προςηγέ ἔχϑην τῷ “Ἵπόλλωνι. Πῶς δέ; 
ἔφη ὃ Κῦρος" δίδασχε" πάνυ γὰρ παράδοξα λέγεις. 
Ὅτι πρῶτον μιέν, ἕφη, ἃ ἀμελήσας ἐρωτῶν τὸν ϑεόν, εἴ τι] 
ἐδεόμην, ἀπεπειριύμην αὐτοῦ εἰ δύναιτο ἀληϑεύειν. τοῦ- 
το ὁέ, ἔφη, μὴ ὅτι ϑεύς, ἀλλὰ χαὶ ἄνθρωποι καλοὶ 
κἀγαϑοὶ ἐπειδὰν γνῶσιν ὑπιστού μενοι; οὐ φιλοῦσι τοὺς 
ἀπιστοῦντας. ἐπεὶ μέντοι, ἔγγω καὶ μάλα ἄτοπα ἐμιοῦ 18 
ποιοῦντος χαὶ πρόσω “Ζ]ελφῶν ἀπέχοντος ; οὕτω δὴ 
πέιπω περὶ παίδων. ὃ δέ μιοι τὸ μὲν πρῶτον οὐδ᾽ ἀπε-19 
χοίνατο" ἐπεὶ δὲ ἐγὼ πολλὰ μὲν πέμπων ἀναϑήματα 
χοισᾶ, πολλὰ δὲ ἀργυρᾶ, πάμπολλα δὲ ϑύων ἐξιλασά- 
μὴν ποτὲ αὐτόν, ὡς ἐδόχουν, τότε δή μοι ἀποχρίνεται 
ἐρωτῶντι τί ἄν μοι ποιήσαντι παῖδες γένοιντο" ὃ δὲ 
εἶπεν ὅτι ἔσοιντο. καὶ ἐγένοντο μέν, οὐδὲ γὰρ οὐδὲῶο 
τοῦτο ἐψεύσατο; γενόμενοι δὲ οὐδὲν ὥνησαν. ὃ μὲν γὰρ 
χωφὸς ὧν διετέλει, ὃ δὲ ἄριστος γενόμενος ἐν ἀχμῇ τοῦ 
βίου ἀπώλετο. πιεζόμενος δὲ ταῖς περὶ τοὺς παῖδας συμι- 

φοραῖς πάλιν πέμπω καὶ ἐπερωτῶ τὸν ϑεὸν τί ἂν ποι- 
ὧν τὸν λοιπὸν βίον εὐδαιμονέστατα διατελέσαιμι" ὃ δέ 
μοι ἀπεχοίνατο 

13. ἄξουσι Μηπινγρῖιϑ: ΠΡ υϊ ΡῬΥδθῖθυ τιπαιηὶ αιιὶ ἥξει σοι οχθῖ-- 
Ῥειῖ ἥξουσι. (Οἴιπὶ ἥξει σοπηραταντὶ ροῖοδι ἐλθόντα 8. 14. 17 
τοῦτο] ϑεχαὶ ἄξρεραὶ ἐπειδὰν. πάϑωσι : ουἶι5 ἴοσο ποιϊβϑίπιδ 
ἤρυτα γϑρειπῖι ἰά αιοὰ Ῥγομοιΐηθ οομεϊπθυθίιν, 

κ 



218 118. ΥΠ. ΟΑΡ. Π. 

Σαυτὸν γιγνώσχων εὐδαίμων, Κροῖσε, περάσεις. 
21 ἐγὼ δὲ ἀχούσας τὴ ν μαντείαν ἥσϑη γ᾽ ἐνόμιζον γὰρ τὸ 

ῥᾷστόν μοι αὐτὸν “προςτάξαντα τὴν εὐδαιμονίαν διδό- 
μάγων ἄλλους μὲν γὰρ γιγγεύσχειν τοὺς μὲν οἷόν τ᾽ εἶναι 

τοὺς δ᾽ οὔ" ἑαυτὸν δὲ ὅςτις ἐστὶ πάντα τινὰ “ἐνόμιζον 
22 ἄνϑρωπον εἰδέναι. χαὶ τὸν μετὰ ταῦτα δὴ χρόνον ἕως 
ἕν εἶχον ἡσυχίαν, οὐδὲν ἐνεχάλουν μετὰ τὸν τοῦ “ἧς ( 

δὸς ϑάνατον ταῖς τύχαις ᾿ ἐπειδὴ δὲ ἀνεπείσϑην ὑπὸ 
τοῦ “Ἰσσυρίου ἐφ᾽ ὑμᾶς στρατεύεσϑαι, εἷς πάντα μὲν 
κίνδυνον ἦλθον" ἐσώϑην μέντοι οὐδὲν ΣΝ λαβών. οὐχ 
αἰτιῶμαι δὲ οὐδὲ τάδε τὸν ϑεόν. ἐπεὶ γὰρ ἔγνων ἐμαυ- 
τὸν μὴ ἱχανὸν ὑμῖν μάχεσθαι, ἀσφαλῶς σὺν τῷ ϑειῶ 

,3ἀπῆλϑον καὶ αὐτὸς χαὶ οἱ σὺν ἐμοί. νῦν δ᾽ αὖ πάλιν 
ὑπὸ τε πλούτου τοῦ παρόντος διαϑρυπτόμενος. καὶ ὑπὸ 
τῶν δεομένων μου προστάτην γενέσϑαι χαὶ ὑπὸ τῶν 
δώρων ὧν ἐδίδοσάν μοι καὶ ὑπ᾽ ἀνθρώπων οἵ μιξ κολα- 
χεύοντες ἔλεγον ὡς εἰ ἐγὼ ἐθέλοιμι ἄρχειν, πάντες ἂν 
ἐμιοὶ ΤΕ ῈΣ χαὶ μέ ἱστὸς ἂν εἴην ἀνθρώπων, ὑπὸ: 
τοιούτων δὲ λόγων ἀναφεσώμενος, ὡς ἕίλοντό με πάν- 
τες οἱ κύχλ ῳ βασιλ εἷς προστάτη ν τοῦ πολέμου, ὑπεδε- 
ξάμην τὴν στρατηγίαν ὡς ἱκανὸς ὧν μέγιστος γενέσϑαι, 

Ζ4ἀγνοῶν ἄρα ἐμαυτόν, ὅτι σοὶ ἀντιπολεμιεῖν ἱκανὸς ᾧμην 
εἶναι πρῶτον μὲν ἐκ ϑεῶν γεγονότι, ἔπειτα δὲ διὰ βα- 
σιλέων πεφυχότι, ἔπειτα δ' ἐκ παιδὸς ἀρετὴν ἀσκοῦντι" 
τῶν δ᾽ ἐμῶν προγόνων ἀχούω τὸν πρῶτον βασιλεύσαντα 
ἅμα τε βασιλέα. καὶ ἐλ εὐϑερον γενέσϑαι. ταῦτ᾽ οὖν ἄγνο- 

2ϑήσας δικαίως, ἔφη, ἔχω τὴν δίκην. ἀλλὰ νῦν δή, ἔφη, 
ὦ Κῦρε, γιγν ὥσχω μὲν ἐμαυτόν" σὺ δ᾽, ἔφη, δοκεῖς 
ἔτι ἀλ ηϑεύσειν τὸν ᾿“πόλλω ὡς εὐδαίμων ἔσομαι γιγνώ- 
σχων ἐμαυτόν; σὲ δὲ ἐρωτῶ διὰ τοῦτο ὅτι ἄριστ' ἄν 
μοι δοκεῖς εἰκάσαι τοῦτο ἐν τῷ παρόντι" καὶ γὰρ δύ- 
νασαι ποιῆσαι. 

26. Καὶ ὁ ο Κῦρος εἶπε, “Βουλήν οι δὸς περὶ τούτου, ὦ 
Κοοῖσε" ἐγὼ γάρ σου ἐννοῶν τὴν πρόσϑεν εὐδαιμονίαν 
οἰχτείρω τέ σε καὶ ἀποδίδωμι ἤδη γυναῖχά τε ἔχειν ἣν 

26. βουλὴν δός ἄε φοπβῖῆο «ιοά γτο ἅδε ὕτοαβι δοοὶρί-- 
ἴὰν : εβὶ νεὸ ἀδιθοσαπαϊ ἰθπιριβ φιοὰ ἀθ Οτοοβὶ βουῖθ βιβὲ 
σομΟΘΩῚ σὰ Ογταϑ: {πο ἀβ πιοχ βουᾳϑνονῇ ἸΧΟΙΈΤι οηΐπι 8]18- 
46 ζάγὰ πιιὴς αἱ χοϑιϊτιϊ, 
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ἔχεις χαὶ τὰς θυγατέρας, ἀχοίω γάρ σοι εἶναι, χαὶ 
τοὺς φίλους χαὶ τοὺς θεράποντας καὶ τράπεϊαν σὺν 
οἵψπεο ἐζῆτε" μάχας δέ σοι χαὶ πολέμους ᾿ἀφαιρῶ. Π]ὰ27 
Ζϊα μηδὲν τοίνυν, ἔζη ὃ Κροῖσος, σὲ ἐιιοὶ ἔτει βου- 
λείου ἀποχρίνασϑαι περὶ τῆς ἐμῆς “εὐδαμιονίας" ἐγ) ὦ 
γὰρ ἤδη σοι λέγω, ἣν ταῦτά μοι ποιΐσῃς ἃ λέγεις, ὅτι 
ἣν ἄλλοι τε μαχαριωτάτην ἐνόμες “Ὃν εἶναι βιοτὴν χαὶ 
ἐγὼ συγεγίγνωσχον αὐτοῖς ᾧ ταύτην χαὶ ἐγὼ »ῦν ἔχων 
πον χαὶ ὃ Κῦρος εἰπέ, 1΄ς Ἂ ὁ ἔχων ταύτην τὴν) 8 
μακαρίαν. βιοτήν; ; Ἡ ἐμὴ γενῆ , εἶπεν, ὦ Κύρε" ἐχείνη 
γὰρ τῶν μὲν ἀγαϑῶν χαὶ τῶν μαλαχῶν καὶ εὐφροσυ- 
νῶν πασῶν ἐμιοὶ τὸ ἴσον μετεῖχε, ,Φθοντίδων δὲ ὕπως 
ταῦτα ἔσται καὶ πολέμου καὶ μάχης οὐ μετῆν αὐτῇ. 
οὕτω δὴ χαὶ σὺ δοχεῖς ἐμὲ χατασχευάζειν ὥςπερ ἐγὼ 
ἣν ἐφίλουν πάλιστα ἀνθρώπων, ὡςτε τῷ ̓ 4πόλ} λων ἄλλα 
μοι δοχῦ χαριστήρια ὀφειλήσειν. ἀχούσας δὲ ὁ Αὔρος39 
τοὺς λόγους αὐτοῦ ἐθαύμασε μὲν τὴν εὐθυμίαν, ἤγετο 
δὲ τὸ λοιπὸν ὅποι χαὶ αὐτὸς πορεύοιτο, εἶτ ἄρα καὶ 
χρήσιμόν τ τι γομίζων αὐτὸν εὐναὶ εἴτε καὶ ἀσφαλέστερον 
οὕτως ἡγούμενος. 

δὰ 

ΟΑΤΘΤ' ἼἿΗ. 

Ογτας ἀνάϊα πιουῖα ΑΡγαδαῖδθ ἔινιβ εἰ βρίθ ζιπι ρανϑὺ: 
σαπγίμιο Ῥαδηίΐοα Ῥτορθ μπνϑυϊέννι οἴδλέῖῖο ἱμοιθαϊββεῖ, πἰἰτίατια 
ἈΠ} 1551 πλὴν Ῥομΐ ἴα θεῖ πιοπιιμθμ ἴεν. 

Καὶ τότε μὲν οὕτως͵ ἐχοιμε, ϑησαν. τῇ τὰ ὑστεραίᾳ 1 
χαλέσας ὃ Κῦρος τοὺς φίλους, καὶ τοὺς γεμύνας τοῦ 
στρατεύματος, τοὺς μὲν αὐτῶν ἔταξε τοὺς ϑησαῖ οοὺς 
παραλαμβάνειν, τοὺς δ᾽ ἐχέλευσεν ὑπόσα παραδοίη 

Κροῖσος χρήματα, πρῶτον μὲν τοῖς ϑεοῖς ἐξελεῖν ὁποῖα 

ἄν οἱ μάγοι ἐξηγῶνται, ἔπειτα τἄλλα χρήματα παρα- 

δεχομένους ἐν ζυγάστροις στήσαντας ἐφ᾽ ἁμαξῶν ἐπι- 
τχευάσαι χαὶ διαλαχόντας τὰς ἁμάξας χομίς ζειν ὑποιπὲρ 
. αὐτοὶ πορεύωνται, ἵνα ὕπῃ καιρὺς εἰ ἢ διαλ αιιβάνοιεν 

ὕχάστοι τὰ ἄξια, οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν. 2 
Ὃ δὲ Κῦρος καλέσας τινὰς τῶν παρόντων ὑπηρε- 

Κ2 
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τῶν Εϊπατέ [ιοι, ἔφη; ἑώραχέ τις ὑμῶν “Ἵβραδάταν; 
ϑαυμάζω γάο, ἔφη, ὅτι πρόσϑεν ϑαμίζων ἐφ᾽ ἡμᾶς γῦν 
οὐδαμοῦ φαίνεται. τῶν οὖν ὑπῆη ρετῶν τις ἀπεχρίνατο 
ὅτι Ὦ δέ ἔσποτα ; οὐ ζῇ; ἀλλ᾽ ἐν τῇ μάχῃ ἀπέϑανεν ἐμ- 
βαλὼν τὸ ἅρμα εἷς τοὺς “᾽ἰγυ πτίους" οἱ δ᾽ ἄλλοι πλὴν 
τιῦν ἑταίρων αὐτοῦ ἐξέχλιναν, ὡς φάσιν, ἐπεὶ τὸ στῖ- 
φος εἶδον τὸ τῶν “Πϊγυπτίων. καὶ γῦν γε; ἕφη, λέγεται 
αὐτοῦ ἤ γυνὴ ἀνελομιένη τὸν γεχοὸν χαὶ ἐνθεμένη εἰς 
τὴν ἁρμιάμαξαν ἐν ἧπερ αὖ τὴ ὠγχεῖτο προςχεχομικέναι 
αὐτὸν ἐνθάδε ποι πρὸς τὸν Παχτωλὸν ποταμόν. καὶ 
τοὺς μὲν εὐνυύχους χαὶ τοὺ ς ϑεράποντας αὐτοῦ ὀρύτ- 
τειν φασὶν ἐπὶ λόφου τινὸς ϑήκην τῷ τελευτήσαντι" 
τὴν δὲ εὐυναῖκα “λέγουσιν ὡς. χάϑηται χαμαὶ χεχοσμης- 
κυῖα οἷς εἶχε τὸν ἄνδρα, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἔχουσα 
ἐπὶ τοῖς γόνασι. ταῦτα ἀκούσας ὃ Κῦρος ἐ ἐπαίσατο ἄρα 
τὸν μηρὸν χαὶ εὐθὺς ἀναπηδήσας ἐ ἐπὶ τὸν ἵππον λαβὼν 
χιλίους ἱππέας ἤλαυ γεν ἐπὶ τὸ πάϑος. Γαδάταν δὲ καὶ 
Γωβροίαν ἐχέλευσεν ὅ,τι δύναιντο λαβόντας καλὸν κόσμη- 
μα ἀνδρὶ φίλῳ καὶ ἀ)υδῷ τετελευτηχότι μεταδιώκειν " 
χαὶ ὅςτις εἶχε τὰς ἑπομένας ἀγέλας, καὶ βοῖς καὶ ἅπ- 

πους εἶπε τούτῳ χαὶ ἅμα πρόβατα πολλὰ ἐλαύνειν ὅπῃ 
ἂν αὐτὸν πυνϑάνηται ὄντα, ὡς ἐπισφαγείη τῷ ῦ ““βραδάτᾳ. 

᾿Επεὶ δὲ εἶδε τὴν γυναῖχα χαμαὶ καϑημένην καὶ τὸν 
γεχρὺν κείμενον, ἐδάχρυσέ τε ἐπὶ τῷ πάϑει καὶ εἶπε 
Φεῦ, ὠ ἀγαϑὴ καὶ “πιστὴ ψυχή, οἴχῃ δὴ ἀπολιπὼν 
ἡμᾶς; χαὶ ἅμα ἐδεξιοῦτο αὐτόν, καὶ ἡ χεὶρ τοῦ νεχροῦ 
ἐπηκολούθησεν" ἀπεχέχοπτο γα κοπίδι ὑπὸ τῶν «Ἵϊγυ- 
πτίων. ὃ δὲ ἰδὼν πολὺ ἔτι μᾶλλον ἤλγησε" καὶ ἡ γυνὴ 
δὲ ἀνωδύρατο καὶ δεξαμένη δὴ παρὰ τοῦ Κύρου ἐφί- 
λησέ τε τὴν χεῖοα χαὶ πάλιν (ὡς οἷόν τ᾽ ἦν προςήρμιοσε, 

10χαὶ εἶπε; Καὶ τἄλλα τοι, ὦ Κῦρε, οὕτως ἔχει" ἀλλὰ τί 
δεῖ σὲ δοᾶν; καὶ ταῦτα, ἔτη, οἶδ᾽ ὅτι δι ἐμὲ οὐχ ἥχι- 
στὰ ἔπαϑεν, ἴσως δὲ καὶ διὰ σέ, ὦ Κῦρε, οὐδὲν ἦτ- 
τον. ἐγώ τε γὰρ ἢ μωρὰ πολλὰ διεκελευόμην αὐτῷ οὕτω ι 
ποιεῖν ὅπως σοὶ φίλος ἄξιος λόγου φανείη ; αὐτός τε 
οἶδ᾽ ὅτι οὗτος οὐ τοῦτο ἐνενόει ὅτι πείσοιτο; ἀλλὰ τί ἂν 
ποιήσας σοὶ χαρίσαιτο. καὶ γὰρ οὖν » ἔφη, αὐτὸς μὲν 
ἀμέμπτως τετελεύτηκεν, ἐ ἐγὼ δ᾽ ἦ παραχελευομένη ζῶσα 

ι1πιιρακάϑημαι, καὶ ὃ Κῦρος χρόνον μέν τινά σιωπῇ κα- 
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τεδάχρυσεν, ἔπειτα δὲ ἐφθέγξατο, 14λ}᾽ οὗτος μὲν δή, 
ὧ γύναι, ἔχει τὸ κάλλιστον τέλος " νιχιῖ ῃ γὰρ τετελεύ-- 
τηχε" σὺ δὲ λαβοῦσα τοῖςδε ἐπικόσμει αὐτὸν τοῖς παρ᾽ 
ἐμοῦ" παρῆν δὲ ὅ Γωβρύας χαὶ ὃ Γαδάτας πολὺν καὶ 
καλὸν κόσμον φέρον τες ἔπειτα δ᾽, ἔφη, ἰσϑι ὡς οὐδὲ 
τὰ ἄλλα ἄτιμος ἔσται, ἀλλὰ καὶ τὸ μιν ἤπια πολλοὶ “χώσου- 
σιν ἀξίως ἡμιῶν καὶ ἐπισφαγήσεται αὐτῷ ὅσα εἰχὸς ἄν 'δοὶ 
ἀγαϑῷ. καὶ σὺ δέ, ἔφη, οὐχ ἔρημος ἔσῃ, ἀλλ᾽ ἐγώ σεῖ3 
καὶ σωφροσύνης ἕ; ἕγεχα καὶ πάσης ἀρετῆς καὶ τἄλλα τιιι7}- 
σω καὶ συστήσω ὅςτις ἀποκομιεῖ σε ὅποι ἂν αὐτὴ ἐϑῶ ης" 
μόνον, ἔφη, δήλ σον πρὸς ἐμὲ πρὸς δντινα χρήζεις χοιι- 
σϑῆναι. καὶ ἧ Πάνϑεια εἶπεν ̓ ““λλὰ ϑάῤῥει, ἔφη ὦ 
Κῦρε, οὐ μή σε χρύψω πρὸς ὅντινα βοΐλ. ομαι ἀφικέ- 
σϑαι. ὃ μὲν δὴ ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀπήει, κατοιχτείρεωων τήν13 
τε γυναῖχα οἵου ἀνδρὸς στέροιτο καὶ τὸν ἄνδρα οἵαν 
γυναῖχα καταλιπὰν οὐχέτ' ὄψοιτο. ἢ δὲ γυνὴ τοὺς μιὲν 
εὐνούχους ἐχέλευσεν ἀποστῆναι, ἕως ἄν, ἔφη; τόνδε 
ἐγὼ ὀδύρωμιαι ὡς βούλομαι" τῇ ὁὲ τροφῷ εἶπε παρα- 
μένειν, καὶ ἐπέταξεν αὐτῇ, αν ἀποθάνῃ, περικα- 
λύψαι αὐτήν τὲ καὶ τὸν ἄνδρα ἐν ἑνὶ ἱματίω. ἢ δὲϊά4 
τροφὸς πολλὰ ἱκετεύουσα. μὴ ποιεῖν τοῦτο, ἐπεὶ οὐδὲν 
ἤνυε χαὶ χαλεπαίνουσαν ἑώρα, ἐχάϑητο κλαίουσα. ἢ δὲ 
ἀκινάκην πάλαι παρεσχευσσμιένη σφάττει ἑαυτήν, καὶ ἐπι- 
ϑεῖσα ἐπὶ τὰ «στέρνα τοῦ ἀνδρὸς τὴν ἑαυτῆς χειραλὴν 
ἀπέϑνησχεν. ἥῇ δὲ τροφὸς ἀνωλοφύρατό τε χαὶ περιεχά-- 
λύπτεν ἄμφω ὥςπερ ἡ Πάνϑεια ἐπέστειλεν. ὃ δὲ Ἂν ρος 15 
ὡς ἤσϑετο τὸ ἔργον τῆς γυναικός ἔ ἐκπλαγεὶς, ἵεται. εἰ 
τι λλρβθ βοηϑῆσαι. οἱ δὲ εὐνοῦχοι ἰδόντες τὸ γεγενη- 
μένον τρεῖς ὕντες σπασάμενοι κἀχεῖνοι τοὺς ἀχινάχεαις 
ἀποσφάττονται οὗπερ ἔταξεν αὐτοὺς ἑστηχότες. καὶ νῦν1τθ 
τὸ μινὴ ἤμια μέχρι τοῦ γῦν τῶν εὐνούχων χέχῶσϑαι λέγε-: 
ται" χαὶ ἐπὶ μὲν τῆ ἄνω στήλῃ τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς 
γυναιχὸς ἐπιγεγράφϑαι φασὶ τὰ ὀνόματα, Σύρια γράμ- 
ματα, κάτω δὲ εἶναι τρεῖς λέγουσι στήλας καὶ ἐπιγε- 
γράφϑαι σκηπτούχων. ὃ δὲ Κῦρος ὡς ἐπλησίασε τῷ πά-11 

14. στέροιτο] Ὕυϊσο στεροῖτο. ν. δὰ Αμὰραβ. ΥἹΙ. 6. 16. 16. 
εΡὰ χαὶ γῦν --- σχηπτούχων ἄπυυπν δὲ πη ἰοθο Ρυλοροβῖθτο 
Ῥοϑβίϊα βἰηϊ, τὸς τπϑρὶβ ἔδυεπη δὲ ρμοβδὲ βϑριη. 17. ἱγαπβίογαπιαν 
φοπίτα βάθιω Ἰθχοχιπν, ρῥτϑεϊθυθδαιιθ 1Πὰ καὶ γῦν μέχοι τοῦ 
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ϑει, ἀγασϑείς τε τὴν γυναῖκα καὶ κατολοφυράμενος 
ἀπῇει" χαὶ τούτων μὲν ἢ εἰχὸς ἐπεμελήϑη ὡς τύχοιεν 
πάντων τιῦν καλῶν, καὶ τὸ μνῆμα ὑπερμέγεθες ἐχώ- 
σϑη, ὡς φασιν. ᾿ 

συλ ΨΥ, Β᾿ 

Οαντν οοπ νον θυβῖαβ σὰ ἢ ]Π116 σοιηρομῖε Α ἀιισῖι5. ῬΒνν ρίδπι 
τηΐϊπούθν «ἰομναΐ Πγβίαβροϑ. ντιβ ον (ὐοθθο δἰ αϑήιθ ἴπ6- 
βατιν}5. Ῥγοΐδθοίιιθ Θά ν ἰθιι5. ἴῃ. Τΐποτα ῬΒνν σῖθιι5, ΟδρρδΊἼοοίθιιδ, 
Αὐαθιβθιιβάια θ 6110 βδυβθαοιις ρδιῖς Πα γ]οιῖομι. 

Ψ ᾿ ,’ ἜΣ ς σ- Α “ 

Ἔχ δὲ τούτου στασιάζοντες οἱ Κᾶρες καὶ πολειιοῦν- 
τὲς πρὸς ἀλλήλους, ἅτε τὰς οἰκήσεις ἔχοντες ἕν ἐχυροῖς 

χωρίοις, ἑκάτεροι ἐπεκαλοῦντο τὸν Κῦρον. ὁ δὲ Κῦρος 

γὺν χεχγῶσϑαι Βγταπιϊπαμι πᾶ σὶβ Ομ γάἀδεο]οκίαιι σᾶπι 56 Π|0-- 
πθιὰ Αἰσιν γοξουγρ ϑδδανδν, ἅν ΟΙ ϑιιβρ σα 5 ϑι1 ἢ) ΠΟΝ 

6558 ΧΘμορΒοΟμ 5. (Οὐ πα] ϊοῖο δἱ Βοιμπῖ8. βϑδοιΐο Διιοάοοΐμιο 
γι δῖ, 4 τσῖα ἃσποϑορυοῖ, ποίου 5. οὔ βίαν, ποῖ βύῖπν πιᾶσηο- 
οὐ τ οτ οι... ρα ταϊθ οἰΐα τ αν θηΐθχ βοηἰθη 6 πιθὰ 6 μὲ-- 

μες Ζομ να, 411 οι Π} ἰόσιτηι 516 ΓΡΡΟΗΤΕΣ χαὶ οἱ εὐνοῦχοι 

γνόντες τὸ γεγενημένον τρεῖς ὄντες σπασίίεενοι τοὺς ἀχινάκεις 
σῳ ἄττονταῖι. ο δὲ Αὔρος ὡς ἤσϑειο τὸ ἔργον τῆς γυναιχός, 
ἠγάσϑη τε «εὖϊ ἣν χαὶ χατωλ ὁ υράτο, χαὶ μνῆμα «αὐτοῖς ἔχωσεν 
ὑπερμέγεϑες ϑάψας αὐτοὺς μεναλοπρεμιῶς. Οὐ 5ἱ φόβο 
ψονθα 11 ρυδθιθυπυβῖϊ, πιἱντ 4ιο4 δουτιίθην αἰτδν Βόπιο Βγ- 
Ζαπὶΐπιι8 Ιοὰ πη 688 ΤΖειζὰ ΠΙϑῖου. [Π.- 799. ποι Μιὰ σ᾽ 5 γας 6 1 
ΒαΡαῖ: ἧ δὲ τροφὸς μετ ὀδυρμῶν συγχρύψασι ἐκείνους 
καὶ ἑαυτὴν ἀπέσφαξε τῶν δεσποτῶν, τῷ πένϑει, χαὶ τρεῖς 
εὐνοῦχοι. σὺν αὐτῆ πείντες αὐτοχειρίᾳ τὸν βίον ἐξεμέτοη- 
σαν αὐτῶν δεσποίνης πόϑῳ ἐν ῳπὲρ τόπῳ τὸ δεινὸν εἶδον 
ἐχεῖνο πάϑος. μαϑὼν δ᾽ ὃ Κῦρος τὸ συμβὰν χαὶ παρελϑὼν 
ἐχεῖσε χαὶ ἀγασϑεὶς τὸ γύνιον χαὶ περισσὰ ϑρηνήσας ἐχό-- 
σμησὲν οἷς ἔποεπεν ἐχείν Ὅυς ἐνταίοις, ϑυσίαις “αὶ ἀγάλαμτισι, 
τεμένεσιν (ΑἸ τι ΠΡοΥ σχευώσιασιν) οὐοτίοις. Νὰπηι ἡμιὰδ 16 
ἀγάλματα θοταϊ, ἧπ|ὰ6 οχ στήλαις ἀιιχίθδα νά θαι, θᾶ 
να] 6 ἈΠῈ δ᾽ στεταμι ἡ κὸ ἂπ πὸ εἶθ βιὸς. βίοις οδούθην ηἰϊνὶ- 
εἶδ, ἀΔαϊάουῖ. [Ι᾿πν δἰμνθι δυο ἰδοϊονῖβ δμποία δῦ ποιᾶς 
Βήπιι5 εἶα ὙΠ. ὅ. 28... φυαιαην οἴτοὰ νδνᾶπν δι ονῖδμ, 
τουιβδηΐθη. Οιὰ] Θὴν οἰβὶ ξαϊθιάδιιν δὲ ἴῃ δοῖὰ, τι ονθάθγα Ποῖ, 

ξάθ.11 4 πνΐμτι5. ἕλοι παϑοὶ ροξι556, ἐδρυ ταν τι ἴδ δὰ. δαῖτ {πὶ 
ᾶδθο ϑουϊρϑὶῖ δὶ πηΐμιι8. ἃ 4]10 «αὶ Ραμ θὰ. τὸ25 ἱνδοίαταϊ δῖ 
ξονίαβ56. δσχουύπανογαῖ, διιἃ γϑρειες 564 6 ἰδ] δηχῖϊ, {ἶτο- 
6} 6556 ἱ δὰ 6ὸ8 Θομηργδιι. αι ἤροντο θιι5 ΚΕΥ ΤῸ, 586- 
Οὐ] 5 Ἰἴοστα γοϊμπα πτισὰο 551}}}5. ἔα )11}15 τϑρἰϑυιμῖ. 
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αὐτὸς μὲν μένων ἐν Σάρδεσι μηχανὰς ἐποιεῖτο καὶ 
χριούς, ὡς τῶν μὴ πειϑομένων ἐρείψων τὰ τείχη, “4δού- 
σιον δὲ ἄνδρα Πέρσ᾽͵ » καὶ τἄλλα οὐχ ἄφοονα οὐδ᾽ 
ἀπόλεμον, χαὶ πάνυ δὴ εὔχαριν. πέιιπει ἐπὶ τὴν Κα- 
ρίαν στράτευμα δούς" χαὶ Κίλικες δὲ καὶ Κύπριοι 
πάνυ προϑύ κῶς αὐτο συνεστράτευσαν. ὧν ἕνεχα οὐδ᾽ 
ἔπειιψε πώποτε Πέρση » σατράπην, οὔτε Μδιλίχων οὔτε 
Κυπρίων, ἀλλ᾽ ἤρκουν αὐτῷ ἀεὶ οἱ ἐπιχώριοι βασιλείύ- 
οντες " δασμὸν μέντοι ἐλάμβανε καὶ στρατιᾶς ὑπότε 
δέοιτο, ἐπήγγελλεν αὐτοῖς. ὁ δὲ ̓Ἵδούσιος ἄγων τὸ στρά- 
τευμα ἐπὶ τὴν Καρίαν ἐλϑε, καὶ ἀπ᾽ ὑμᾳοτέρων τῶν 
Καρῶν παρῆσαν. πρὸς αὐτόν, ἕτοιιιοι ὄντες δέχεσϑαι 
εἰς τὰ τείχη ἐπὶ χαχῷ τῶν ἀντιστασιαζόντων. ὃ δὲ 
“Ἵδούσιος πρὺς ἀμφοτέρους ταὐτὰ ἐποίει" δικαιότερά τε 
ἔφη λέγειν τούτους ὑποτέροις διαλέ ἔγοιτο, λαϑεῖν τε ἔχη 
δεῖν τοὺς ἐναντίους φίλους σᾳ ἐς γενθιένους, ὡς δὴ οἵ 
τως ἂν μᾶλλον ἐπιπεσιὼν ἀπαρασκεύοις τοῖς ἐναντίοις " 
πιστὰ δ᾽ ἠξίου γενέσθαι, χαὶ τοὺς πιὲν Κᾶρας ὁπόσαι 
ἀδόλως τε δέξασϑαι εἰς τὰ τείχη σιᾶς χαὶ ἐπὶ ἀγαθῷ 
τῷ Κύρου καὶ Περσῶν" αὐτὸς δὲ ὀμόσαι ϑέλεις ἀδό- 
λως εἰςιέναι εἰς τὰ τείχη καὶ ἐπ᾽ ἀγαϑῷ τιῶν “δεχομένων. 
ταῦτα δὲ ποιΐσας ἀμφοτέροις λάϑρᾳ ἑχατέρων γῦχτα 
συνέϑετο τὴν αὐτή »; καὶ ἐν ταύτῃ εἰςήλατο, εἰς τὰ τεί- 
χἢ καὶ παρέλαβε τὰ ἐρύματα ἀμᾳοτέρων. ἅμα δὲ τῇ 
ἡμέρᾳ καθεζόμενος εἰς τὸ μέσον σὺν τῇ στρατιᾷ 
ἐχάλεσεν ἑχατέρων τοὺς ἐπικαιρίους. οἱ δὲ ἰδόντες ἀλ- 
λήλους ἠγθέσϑησαν, γομίζοντες ἐξηπατῆσϑαι ἀιι- 
ὄτεροι. ὃ μέντοι ΗΠ δούσιος ἔλεξε τοιάδε. ᾿Εγὼ ὑμῖν, 

(ὦ ἄνδρες, ὥμοσα ἀδόλως εἰσιέναι εἰς τὰ τείχη; χαὶ ἐπὶ 
ἀγαϑῷ τιῦν δεχομένων. εἴπερ οὖν ἀπολῶ ὁποτέρους 
ὑμῶν, »ομίς Ϊω ἐπὶ χαχιῇ εἰςελ. ηλυϑέναι Καρῶν" ἢν δὲ 
εἰρήνην ὑμῖν ποιΐσω καὶ «ἀσφάλειαν ἐργάζεσϑαι ἀμᾳο- 
τέροις τὴν γῆν» γομές .) ὑμῖν ἐπ᾿ ἀ) ἀϑ παρεῖναι. «τὖἣἋν 
οὖν χρὴ ἀπὸ τῆς ςδε τῆς ἡ μέρας ἐπιμέγνυσϑαί τε ἀλλή- 
λοις φιλιχῶς, ἐργάϊζεσϑαί τε τὴν γῆν ἀδεῶς, διδόναι τε 
τέχνα χαὶ λαμιβάνειν παρ ἀλλήλων" ἣν δὲ παρὰ ταῦτα 

4. εἰςήλκτοῦ ΑἸ εἸἰνῆλϑεν. ΠΙῚΣ ἔνε μος Πίοδοιὶ ΧΕΧ, 
55. ἐξεπήδησε μετὰ πιεντήχον ὃ ἱππέων. 58. ὑποτέρους) Ἑράφων 
ποΐο εἰϊοίτν αὐ ΠῚ. 2, 20, 

λῷ 

ωι 
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ἀδιχεῖν τις ἐπιχειρῇ, τούτοις «Κῦρός τε χαὶ ἡμεῖς ἐσό- 
86. μεϑα πολέμιοι. ἐχ τούτου πύλαι μὲν ἀνεωγμέναι. ἦσαν 

τῶν τειχῶν, μεσταὶ δὲ αἱ ὁδοὶ πορευομένων παρ᾽ ἀλλή- 
λους, μεστοὶ δὲ οἱ χῶροι ἐργαξ ζομένων “ ἑορτὰς δὲ χοι- 

7 γῇ ἦγον, εἶοτ, γῆς δὲ καὶ εὐφροσύνης πάντα πλέα ἦν. ἐν 
δὲ τούτῳ ἦχον οἱ παρὰ Κύρου, ἐρωτῶντες εἴ τι στοατιᾶς 
προςδέοιτο ἢ ἢ μηχαν μάτων" δὲ ““δοίσιος ἀπαρύααβς 
καὶ τῇ παρούσῃ ἐ ἔχειν ἀλλαχόσε χρῆσϑαι στρατιᾷ, 
ἅμα ταῦτα λέγων ἀπῆγε τὸ στράτευμα, φρουροὺς ἐν 
ταῖς ἄκραις καταλιπών. οἱ δὲ Κᾶρες ἱχέτευον μένειν 
αὐτόν" ἐπεὶ δὲ οὐχ ἤϑελε, προςέπειεψαν πρὸς Κῦρον 
δεόμενοι πέμψαι .42δού 'σιον σφίσι σατράπην. 

8 Ὅ δὲ Κῦρος ἐν τούτῳ ἀπεστάλκει ὙΥστάδηην στρά- 
τευμα ἄγοντα ἐπὶ Φρυγίαν τὴν περὶ Ἑλλήςποντον. ἐπεὶ 
δ᾽ ἧκεν ὗ “Ἵδούσιος, μετάγειν αὐτὸν ἐχέλευσεν ἧπερ ὃ 
“Ὑστάσπης, προῴχετο, ὅπως μιᾶλ) λον πείϑοιντο τῷ ̓ Υστά- 

9 σπῇῃ; ἀκούσαντες ἄλλο στράτευμα προςιόν. οἱ μὲν οὖν 
Ἕλληνες οἱ ἐπὶ ϑαλάττῃ οἰχοῦντες πολλὰ δόντες δῶρα 
διπερξωνεο ὥςτε εἰς μὲν τὰ τείχη βαρβάρους μὴ δέ- 
χεσϑαι, δασμὸν δὲ ἀποφέρειν καὶ στρατεύειν ὃ ὅποι Κυ- 

10ρος ἐπαγγέλλοι. ὃ δὲ τῶν Φουγῶν βασιλεὺς παρεσχευά-- 
ζετο μὲν ὡς χαϑέξων. τὰ ἐρυ ΝΣ καὶ οὐ πεισύμενος καὶ 
παρῇ ἤγγειλεν οὕτως " ἐπεὶ δὲ ἀφίσταντο αὐτοῦ οἵ ὕπαρ- 
Ζοι καὶ ἔρημος ἐγίγνετο, τελευτῶν εἰς χεῖρας ἦλϑεν 
᾿Ὑστάσπῃ ἐπὶ τῇ Κύρου δέχῃ. καὶ ὃ “Ὑστάσπης καταλε- 
πὼν ἐν ταῖς ἄχραις ἰσχυρὰς Περσῶν φρους οὰἃς ἀπῆει 
ἄγων σὺν τοῖς ἑαυτοῦ καὶ Φρυγῶν πολλοὺς ἱππέας καὶ 

αἹπελταστάς. ὃ δὲ Κῦρος ἐπέστελλ ἐν “δουσίω συμμίξαντα 
πρὸς Ὑστάσπην τοὺς μὲν ἑλομένους Φρυ; ὧν τὰ σφέτερα 
σὺν τοῖς ΓΈ ἄγειν, τοὺς δ᾽ ἐπιϑυμήσαντας πολεμεῖν 
τούτων ἀφελομένους τοὺς ἵππους καὶ τὰ ὅπλα σφενδό- 
γας ἔχοντας πάντας κελεύειν ἕπεσϑαι. 

12) Οὗτοι μὲν δὴ ταῦτ' ἐποίουν. Κῦρος δὲ ὡρμᾶτο ἐχ 
Σάρδεων, φρουρὰν, μὲν πεζὴν καταλιπὼν πολλὴν ἐν Σάρ- 
δεσι, Κροῖσον δὲ ἔχων, ἄγων δὲ πολλὰς ἁμάξας πολ- 
λῶν καὶ παντοδαπῶν χρημάτων. ἦχε δὲ καὶ ὃ Κροῖσος 
γεγραμμένα ἔχων ἀχριβῶς ὅσα ἐν ἑκάστῃ ἦν τῇ ἁμάξῃ" 
καὶ διδοὺς τῷ Κύρῳ τὰ ,7ράμματα εἶπε, ἣν ρτῶ, ἔφη, 
ἔχων, ὦ Κῦρε, εἴσῃ τόν τέ σοι ὀρϑῶς ἀποδιδόντα ἃ 
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ἄγει καὶ τὸν μή. χαὶ ὁ Κῦρος ἔλε Ξεν “Πλλὰ σὺ μὲν χαπτῇ3 
λῶς ἐποίεις ; εὖ Κροῖσε, προνθιῶν " ἔιιοιγε μέντοι ἀξοῖσι 
τὰ χρήματα οἵπερ. καὶ ἔχειν αὐτὰ ἄξωί εἶσιν" ὥςτε ἤν 
τι καὶ χλέψωσι, τῶν ἑαυτῶν χλέψονται. καὶ ἅπια ταῦτα 
λέγων ἔδωχε τὰ γράμματα τοῖς φίλοις χαὶ τοῖς ἄρχου- 
σιν, ὅπως εἰδεῖεν τῶν ἐπιτούπων οἵ τε σῶα αὐτοῖς ἀπο- 
διδοῖεν οἵ τὲ μή" ἦγε δὲ καὶ “υδῶν οὕς μὲν ξώρα καλ-14 

᾽ . σ 

λωπιζομένους καὶ ὕπλοις καὶ ἵπποις καὶ ἅρμασι χαὶ 
πάντα πειρωμένους 3 ποιεῖν ὅ,τι ᾧοντο αὐτῷ χαριεῖσϑαι, 
τούτους μὲν σὺν τοῖς ὕπλοις " οἃς δὲ ἑώρα ἀχαρίστως 
ἑπομένους, τοὺς μὲν ἵππους αὐτῶν παρέδωκε Πέρσαις 
τοῖς ποώτοις συστρατευομέν οις, τὰ δὲ ὅπλα χατέχαυσε" 
σφενδόνας δὲ καὶ τούτους ἠνάγκασεν ἔχοντας ἕ ἕπεσθαι. 
καὶ πάντας δὲ τοὺς ἀόπλους τῶν ὑποχειρίων γενομένων 5 
σφενδονᾶν ἠνάγχας ζε μελετᾶν, γομίζων τοῦτο τὸ ὅπλον 
δουλικώτατον εἶναι" σὺν μὲν γὰρ ἄλλῃ δυνάμει μάλα 
ἔστιν ἔνϑα ἰσχυρῶς ὠφελοῦσι σφενδονῆται παρόντες, 
οὐτοὶ δὲ χαϑ' ἑαυτοὺς οὐδ᾽ ἂν οἱ πάντες σφενδονῆται 
μείνειαν πάνυ ὀλίγους ὁμόσε ἰόντας σὺν ὅπλοις ἀγχε-- 
μάχοις. 

Προϊὼν. δὲ τὴν ἐπὶ “Βαβυλῶνος κατεστρέψατο μὲν15 
Φρύγας τοὺς ἐν τῇ μὲγ 'άλῃ Φρυγίᾳ, κατεστρέψατο δὲ 
Καππαδόκας ᾽ ὑποχειρίους δὲ ἐποιήσατο “ραβίους. ἐξέ- 
πλησε δὲ ἀπὸ πάντων τούτων προς μὲν ἱππέας οὐ 
μεῖον ἢ τετραικιςμυρίους ὶ πολλοὺς δὲ ἵππους τῶν αἰχμα- 
λώτων καὶ πᾶσι τοῖς συμμάχοις διέδωκε" χαὶ πρὸς Βα- 
βυλῶνα ἀφίκετο παμπόλλους μὲν ἱππέας ἔχων, παμπόλ- 
λους δὲ τοξότας καὶ ἀκοντιστάς, σφενδονήτας δὲ ἀνα- 
ριϑμήτους. 



σΌΑΡΟΣΤ ἊΣ 

ΒΑΡυ͵οποπι σοτομα οἰηρῖξ δὲ ᾿πᾶθ 8586. σϑιιΐθ γϑοῖρίῖ. ὐτιδδὶ 
Δα οβϑβίθπάδπν τπὺρϑην ἔοβδα [αἴ ρῥτοξιπάδη]αθ οἰγοιπιάιιοϊξαν, 
ὕτ85 ἰδηάθπι, Ἐπρθναῖὶθ πὶ ἔοβϑβαβ ἀθυϊναῖο, τῖμπο βομπηποσίθ 
Βθρυ]α οϑρίτιτ. Βε5 σαρίδθ τυ ῖ5. ογϊπϑμ τ. ΟΠ 844 ναϊΐοπρ 
Ογτιιβ ᾿πιδεϊταϊε αὐτὸ ἃπιϊοὶ τ 6 ΠἸσϑΐ Ἰρϑιην γὰγο ἴπ σοπμδρδοξιμῃ 
ΟΡὮΠ νοπῖτο ἄεθειθ. Ασιαθαζις ἄππν Ἔχροπῖς αιῖθι5. 46 
τὰ ἶρ56. δάβιις Ογεὶ οοπϑβιβίι μα ἔγιι πο ᾿οϊπθυϊε, βτιη πη 
ΥΘΥΓΙΠ) ἃ Ογτο δ 6 ϑ5ἴδϑυι 1} ΤΕΡΘΊΕ. ΟΒεγ βαμτα5 δχϑιβίϊ βαϑου 60- 

σῖιπὶ Ππ86 ΟὑΟὐγτιιβ πιᾶχιθ δχρείθθοῖ, (ὐοΥγρουῖς. οιιβίοος. εἰσὶ 
Ογτιις δὐπιοθοβ. 16} } 165 τοσίαθ δὲ ργδθβί τιν. τιγθίουτν ἴπ- 
βἰπτιῖ, ΟΥτὶ ογαῖϊο δὰ διΐοοβ. 6 ἀϊβοὶρ! πα ρμτοσθγιην φοπ- 
βιϊτιθ πάλ. 

Ν 2 .» Ρ1 ς - , ᾿ 1 Ἐπεὶ δὲ πρὸς Βαβυλῶνι ἣν ὃ Κῦρος, πεοιέστησε μὲν 
- κ ’, ! ᾿ ἐς ψῖλ. ἡ Ὁ ΧΗ ΗΝ ΄ 

πᾶν τὸ στρατευμα πέρι τὴν πολιν, ἕπειτίαάι αὕτὺς πέριῆ- 

λαυνε τὴν πόλιν σὺν τοῖς φίλοις τε χαὶ ἐπικαιοίοις τῶν 
’ ὴ ΄ 

2 συμμάχων. ἐπεὶ δὲ κατεϑεάσατο τὰ τείχη, ἀπάγειν πα- 
Ζ Ἁ Χ 7 Ἁ ὝΔΩΝ γ 4 Ἀ » 

ρεσχευάσατο τὴν στουτιὰν ἀπὸ τῆς πόλεως" ἐξελϑιὼν δέ 
’ “5 , ’, 5 7 - 

τις αὐτόμολος εἶπεν τι ἐπιτίϑεσϑαι μέλλοιεν αὐτί, 
ΡΨ, » ᾿ , ’; ’ Φ ιὰς 
ὁπότε ἀπάγοι τὸ στράτευμα, ̓  καταϑειημένοις γάρ, ξί(ςἢ; 

Ρ] -. 7 Ἁ - ;ὔ » “ Ἀ γε7 »] ἀ ᾿ “Φ 

αὑτοῖς ἀπὸ τοῦ τείχους ἀσϑενὴς ἐδόκει εἰναι ἢ «ἀλαγξ. 
)ς Ἷν 5 ει υ ι ἮΝ . 

χαὶ οὐδὲν ϑαυμαστὸν ἣν οὕτως ἔχειν" πεοὶ γὰω πολὺ 
τεῖχος χυχλουμένους ἀνάγχη ἦν ἐπ᾿ ὀλίγον τὸ βάϑος γε- 

8 νέσϑαι τὴν φάλαγγα. ἀχούίσας οὖν ὁ Κῖρος ταῦτα, 
στὰς πατὰ μέσον τῆς αὑτοῦ στρατιᾶς σὸν τοῖς πεοὶ αὐ- 
τὸν παρήγγειλεν ἀπὸ τοῦ ἄχοου ἑχατέοωϑεν τοὺς δὃπλίέ- 
τὰς ἀναπτύσσοντας τὴν φάλαγγα ἀπιέναι παρὰ τὸ ἑστη- 
χὺὸς τοῦ στρατεύματος, ἕως γένοιτο ἑχατέρωϑεν τὸ 

4 ἄκρον χατ᾽ αὐτὸν χαὶ χατὰ τὸ μέσον. οὕτως οὖν ποιούν- 
τῶν οἵ τὲ μένοντες εὐϑὲς ϑαῤῥαλεώτεοροι ἐγίγνοντο ἐπὶ 
διπλάσιον τὸ βάϑος γιγνόμενοι οἵ τ᾽ ἀπιόντες ὡςαύτως 
ϑαρῤῥαλεώτεοροι" εὐθὺς γὰρ οἱ μένοντες αὐτῶν ποὺς τοῖς 
πολεμίοις ἐγίγνοντο. ἐπεὶ δὲ πορετόμενοι ἑχατέρωϑεν 
συνῆψαν τὰ ἄχρα, ἔστησαν ἰσχιοότεροι γεγενημένοι, οἵ 
τε ἀπεληλυϑότες διὰ τοὺς ξιιποοσϑεν, οἵ τ᾿ ἔμμποοσϑεν 

5 διὰ τοὺς ὕπισϑεν προςγεγενημένους. ἀναπτυχϑείσης δ᾽ 
οὕτω τῆς φάλαγγος ἀνάγκη τοὺς ποιώτους ἀρίστους εἶς 
γαι χαὶ τοὺς τελευταίους, ἐν μέσῳ δὲ τοὺς κακίστους 
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τ κ 

τετάχϑαι" ἢ δ᾽ οὕτως ἔχουσα τάξις καὶ πρὸς τὸ μάχε- 
σϑαι ἐδόχει εὖ παρεσχευάσϑαι χαὶ πρὸς τὸ μὴ φεύγειν. 
καὶ οἱ ἱππεῖς δὲ χαὶ οἱ γυμνῆτες οἱ ἀπὸ τιῦν χεράτων 
ἀεὶ ἐγγύτερον ἐγίγνοντο τοῦ ἄρχοντος τοσούτῳ ὅσω ἢ 
φάλαγξ βραχυτέρα ἐγίγνετο ἄναδιπλ ουριένη.- ἐπεὶ δὲ οὕτω 
συνεσπειράϑησαν, ἀπἥεσαν, ἕως μὲν. ἐξικνεῖτο τὰ βέλη 
ἀπὸ τοῦ τείχους, ἐπὶ πόδα" ἐπεὶ δὲ ἔξω βελῶ ὧν ἐγένον-- 
το; στραφέντες, καὶ τὸ μὲν πρῶτον ὀλίγα βήματα προ- 
ἱόντες, μετεβάλλοντο, ἐπ᾿ ἀσπίδα καὶ ἵσταντο πρὸς τὸ 
τεῖχος βλέποντες" ὅσῳ δὲ προσωτέρω ἐγίγνοντο, τοσῶδε 
μανότερον μετεβ ϑάλλοντο. ἐπεὶ δ᾽ ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἐδό- 
κοὺν εἶναι, ξυνεῖρον ἀπιόντες, ἔςτε ἐπὶ ταῖς σχηγαῖς 
ἐγένοντο. 

Ἐπεὶ δὲ κατεστρατοπεδεύσαντο ,) συνεχάλεσεν ὃ Κῦ- 
ρος τοὺς ἐπικαιρίους χαὶ ἔλεξεν ; Ανδρες ξύμμαχοι, τε- 
ϑεάμεϑα μὲν χύχλῳ τὴν πόλιν" ἐγὼ δὲ ὅπως μὲν ἄν 
τις τείχη οὕτως ἰσχυρὰ καὶ ὑψηλὰ προςμαχόμενος ἕλοι 
οὐχ ἐνορᾶν μοι δοχῶ" ὅσῳ δὲ πλέονες ἄνϑρωποι ἐν τῇ 
πόλει εἰσίν, ἐπείπερ οὐ μάχονται ἐξιόντες, τοσούτῳ ἂν 
ϑάᾶττον λιμῷ αὐτοὺς ἡγοῦμαι ἁλῶναι. εἰ μή τιν οὖν 
ἄλλον τρόπον ἔχετε λέγειν, τούτῳ πολιορχητέους φημὶ 

εἶναι τοὺς ἄνδρας. καὶ ὃ Χρυσάντας εἰπέν, Ὁ δὲ ποτα- 
μός, ἔφη, οὗτος οὐ διὰ μέσης τῆς πόλεις ῥεῖ πλάτος 
ἔχων πλεῖον ῆ ἐπὶ δύο στάδια; Ναὶ μὰ 4, ἔφη ὃ 
Γωβρύας, καὶ ,βάϑος γ᾽ ὡς οὐδ᾽ ἂν δύο ἄνδρες ὃ ἕτε- 
ρος ἐπὶ τοῦ ἑτέρου ἑστηχωὺς τοῦ ὕδατος ὑ ὑπερέχοιεν" ὥςτε 
τῷ ποταμῷ ἔτι ἰσχυροτέρα ἐστὶν Ζ᾽ πόλις ἢ τοῖς τείχεσι. 
καὶ ὃ Κῦρος, Ταῦτα μέν, ἔφη, ὦ Χρυσάντα, ἐῶμεν ὅσα 
κρείττω ἐστὶ τῆς ἡμετέρας δυνάμεως " «διαμετρησαμένους 
δὲ χρὴ ὡς τάχιστα τὸ μέρος ἑχάστου ἡμῶν ὀρύττειν τά- 
φρον ὡς πλατυτάτην καὶ βαϑυτάτην, ὅπως ὅτι ἐλαχί- 
στων ἡμῖν τῶν φυλάκων δέῃ. οὕτω δὴ χύχλῳ διαμε-10 
τρήσας περὶ τὸ τεῖχος, ἀπολιπὼν ὅσον τύρσεσι μεγά-- 
λαις ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, ὥρυττεν ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν τοῦ 
τείχους τάφρον ὑπερμεγέϑη" χαὶ τὴν γῆν ἀνέβαλλον ποὺς 

’ 

ἑαυτούς. καὶ πρῶτον μὲν πύργους ἐπὶ τῷ ποταμῷ ὠχο-11 
δόμεί φοίνιξι ϑεμελιώσας οὐ μεῖον. ἢ πλεϑριαίοις" εἰσὶ 
γὰρ καὶ μείζονες 7 ἢ τοσοῦτοι τὸ μῆκος πεῷ υχότες " καὶ 
γὰρ δὴ πιεζόμενοι οἵ φοίνικες ὑπὸ βάρους ἄνω κυρτοῦν- 



12ται, ὥςπερ οἱ ὄνοι οἵ κανϑήλιοι" τούτους δ᾽ ὑπετίϑει 
τούτου ἕνεκα ὅπως ὃτι μάλιστα ἐρίχοι πολιορχήσειν πά- 
φασχευαζομένῳ ; ὡς εἶ χαὶ διαφύγοι ὃ ποταμὸς εἰς τὴν 
τάφρον ; μὴ ἀνέλοι τοὺς πύργους. ἀνίστη δὲ καὶ ἀλλ ους 
πολλοὺς πύργους ἐπὶ τῆς «ἀμβολάδος γῆς» ὅπως. ὅτι 

1δϑπλεῖστα φυλαχτήρια εἴη. οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν οἱ 
δὲ ἐν τῷ τείχει κατεγέλων τῆς πολιορχίας, ὡς ἔχοντες 
τὰ ἐπιτήδειαι πλέον εἴχοσιν ἑτῶν. ἀκούσας δὲ ταῦτα 
ὃ Κῦρος τὸ στράτευμα χατένειμε δίώδεχα μέρη, ὡς εἢ- 

1άνα τοῦ ἐνιαυτοῦ ἕχαστον μέρος φυλάξον. οἱ δ᾽ αὐ Βα- 
βυλώνιοι ἀκούσαντες ταῦτα πολὺ ἔτι μᾶλλον τούτων χα- 
τεγέλων; ἐννοούμενοι εἰ σφᾶς (βρύγες καὶ “υδοὶ καὶ 
“ράβιοι καὶ Καππαδόχαι φυλάξοιεν, οὺς σφίσιν ἐνόμι-- 
ζον πάντας εὐμιενεστέρους εἶναι ἢ Πέρσαις. 

15 Καὶ αἱ μὲν τάφροι ἤδη ὀρωρυγμέναι ἦσαν, ὃ δὲ 
Κῦρος ἐπειδὴ ἑορτὴν ἐν τῇ βαβυλ (ῦ} ἤχουσεν εἶναι ἐν 
ἢ πάντες Βαβυλώνιοι ὅλην τὴν γύχτα πίνουσι χαὶ χω- 
μάζουσιν, ἐν ταύτῃ; ἐπειδὴ τάχιστα συνεσκότασε, λα- 
βὼν πολλ οὺὑς ἀνϑοώπους ἀγεστόμωσε τὰς τάφρους τὰς 

1θπρὸς τὸν ποταμόν. ὡς δὲ τοῦτο ἐγένετο, τὸ ὕδωρ κατὰ 
τὰς τάφρους ἐχώρει ἐν τῇ γυχτί, ἡ δὲ διὰ τῆς πόλεως 

1Ἰτοῦ ποταμοῦ ὁδὸς πορεύσιμος ἀνφρώμονᾳ ἐγίγνετο. ὡς 

δὲ τὸ τοῦ ποταμοῦ οὕτως ἐπορσύνετο, παρηγγύησεν ὃ 0 
Κῦρος Πέρσαις χιλιάρχοις καὶ πεϊῶν χαὶ ἱπτιέων εἰς 
δύο ἄγοντας τὴν χιλιοστὺν παρεῖναι πρὸς αὐτόν, τοὺς 
δ᾽ ἄλλους συμμάχους κατ᾽ οὐρὰν τούτων ἕπεσϑαι ἧπερ 

18πρόσϑεν τεταγμένους. οἱ μὲν δὴ παρῆσαν" ὁ δὲ χατα- 
βιβάσας εἰς τὸ ξηρὸν τοῦ ποταιοῦ τοὺς ὑπηρέτας χαὶ 
πεζοὺς καὶ ἱππέας ; ἐχέλευσε σχέψασϑαι εἰ πορεύσιμον 

19εἴη τὸ ἔδαφος τοῦ ποταμιοῦ. ἐπεὶ δὲ ἀπήγγειλαν ὅτι πο- 
θεύσιμον εἴη. ἐνταῦϑα δὴ συγκαλέσας τοὺς ἡγεμόνας 
τῶν πεζῶν καὶ τῶν ἱππέων ἕλ ξξέ τοιάδε. 

20 “Ἵνδρες, ἔφη» φίλοι, ὁ μιὲν ποταμὺς ἡμῖν παράχε- 
: χώρηχε τῆς εἰς τὴν. πόλιν ὁδοῦ" ἡμεῖς δὲ ϑαρῤῥοῦντες 
εἰξίωμεν δὴ μηδὲν φοβούμενοι εἴσω, ἐννοούμενοι ὅτι οὔ- 

20. μηδὲν φοβούμενοι ἀι)0 Δ]ιΘον 6 ἴμ ΠἰΡιῸ πϑο]θοῖα ρτὸ ἴπ-- 
τογρυθιδεομθ σψευθὶ θαῤῥοῦντες Βα ϑμῃξΐι- (διὰ 6. «τατιη Ρϑι 586 
ΕΣ" ΡΓΟΡΆΒΙ 5 ορίηΐο 811, ἴππὶ ἴπ 8411} ἰΙοοο βἰμλ]ἔἝιη, γοσᾶς 
α]ουιὴν οορὶα 11} δ τον 
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τοι ἐφ᾽ οὃς γῦν πορευσόμεϑα ἐκεῖνοί εἶσιν οὃς ἡμεῖς χαὶ 
συμμάχους ποὸς ἑαυτοῖς ἔχοντας καὶ ἐγρη) ὁρότας ἅπαντας 
καὶ νήφοντας χαὶ ἐξωπλισμένους καὶ συ γτεταγμένους. ἐνι-21 

κῶμεν" νῦν δ᾽ ἐπὶ αὐτοὺς ἔμεν ἐν ὦ πολλοὶ μιὲν αὖ τον 
χαϑεύδουσι, πολλοὶ δ᾽ αὐτῶν μεϑύουσι, πάντες δ᾽ ἀσύντα- 
χτοί εἶσιν " ὅταν δὲ χαὶ αἴσϑωνται ἡμιᾶς ἔνδον ὄντας, πολὺ 
ἔτι μᾶλλον ἢ νῦν ἀχοεῖοι ἔσονται ὑπὸ τοῦ ἐχπεπλῆχϑαι. 
εἰ δέ τις τοῦτο ἐνγοεῖται ὃ δὴ. λέγεται. φοβερὸν εἶναι 22 
τοῖς εἰς πόλιν εἰςιοῦσι; ἡ ἐπὶ τὰ "τέγη ἀναβάντες βάλ- 
λωσιν ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν, τοῦτο μάλιστα ϑαῤῥεῖτε" ἢν 
γὰρ ἀναβῶσί τινὲς ἐπὶ τὰς οἰχίας . ἔχοιεν σύμμαχον 
ϑεὸν Ἥφαιστον. εὐὔφλεχτα δὲ τὰ πρόϑι οα αὐτῶν, φοί- 
γιχος μὲν αἱ ϑί θαι πέποιη εἐξν αι, ἀσφάλτῳ δὲ ὑπεχχαύ- 
ματι κεχρισμέναι. ἡμεῖς δ᾽ αὖ πολλὴν μὲν δᾷδα ἔχο- 29 
μεν, ἣ ταχὺ πολὺ πῖρο τέξεται, πολλ ἣν δὲ πίτταν καὶ 
στυπεῖον., ( ταχὺ παραχαλεῖ πολ λὴν φλόγα" ὥςτε ἀνά- 
γχὴν εἶναι ἢ φεύγειν ταχὺ τοὺς ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ἢ ταχὺ 
κατακεκαῦσϑαι. ἀλλ ἄγετε λαμβάνετε τὰ ὑτιλα" ᾽γ ́- 4 
σομαι δὲ ἐγὼ σὺν τοῖς ϑεοῖς. ὑμιεῖς δ᾽, ἔφη, (ὦ Γαδάτα 
χαὶ Γωβρέα, δείχν Ὑτὲ τὰς ὁδούς" ἴστε γάρ᾽ ὅταν δὲ 
ἐντὸς γενώμεϑα ; τὴν ταχίστην ἄγετε ἐπὶ τὰ βασίλ ἕξι. 
αὶ μήν, ἔφασαν οἱ ἀμφὶ τὸν Γωβρίαν, οὐδὲν ἂν εἴν,25 
θαυμαστὸν εἰ χαὶ ἄχλειστοι αἱ πύλαι αἱ τοῦ βασιλείου 
εἶεν" ὡς ἐν χώμῳ δοχεῖ γὰρ ἡ πόλις πᾶσα εἶναι τῆδε 
τῇ νυχτί. φυλαχῇ μέντοι ποὺ τῶν πυλῶν τοχός περί 
ἔστι γὰρ ἀεὶ τεταγμένη. Οὐκ ἂν ἀμελεῖν δέοι, ἔφη 
Κῦρος, ἀλλ᾿ ἰέναι, ἵνα ἀπαρασχεύους ὡς δ άλιθτα λά. 
βωμεν τοὺς ἄνδρας. 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐῤῥήϑη, ἐπορεύοντο" τῶν δὲ ἀπαν-26 
τιντων οἱ ιιὲν ἀπιέϑυ Ἥσχον πικόμεενοι, οἱ δ᾽ ἔφευγον 
πάλιν εἴσω. οἱ δ᾽ ἐβόων" οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Γωβρύαν συν- 
ἐβόων αὐτοῖς, ὡς κωμπασταὶ ὄντες χαὶ αὐτοί" χαὶ ἰόν- 
τες ἢ ἐδύναντο (ὡὡς τάχιστα ἐπὶ τοῖς βασιλείοις ἐγένοντο. 
καὶ οἱ μὲν σὶν τῷ Γωβρύᾳ καὶ Γαδάτᾳ τεξαγμέβ! δὶ 

25. δοχεῖ γὰρ] γὰρ ἀεϊοεπάιϊιπι ἄϊιοο,, υἱὖ δά άδίϊινν ΑΡ οοὸ φαΐ 
ὡς ΠῚ ΤΕ οἰ σα οαιοπεμι οομ ἑμΘΥΘ πο τἰάονρί, 510 γεῦϑα ϑι06-- 

υἱουΐ ἀατιπὶ εἰ χαὶ ἰὴ εἶναι αρίϊβδθιῖ, Πργανῖ ἀἢϊ ἄχλειστοι γὰρ 
41 χαὶ γὰρ ἄχλειστοι βιιρροβιιογαμῖ, 25. ἀμελεῖν} μέλλειν 
ἹΜυχεῖα5. 26. ὡς ἀρ]οιάμηι εβῖ. 
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χεχλ εισμένας εὑρίσχουσι τὰς πύλας τοῦ βασιλείου" οἱ δ᾽ 
ἐπὶ τοὺς φύλ αχας ταχϑέντες ἐπειςπίπτουσιν αὐτοῖς πί- 
γουσι πρὸς φως πολ ύὑ, καὶ εὐθὺς ὡς πολεμίοις ἐ ἐχρῶντο. 

φϑὼς δὲ χραυγὴ καὶ «τύπος ἐγίγνετο, αἰσϑόμενοι οἱ ἕν- 
δον τοῦ ϑορύβον, χελεύσαντος τοῦ ἌΦΨῊ σχέψασϑαι 
τί εἴη τὸ πρᾶγμα, ἐχϑέουσί τινὲς ἀνοίξαντες, τὰς πύ- 

29λας. οἱ δ᾽ ἀμᾳὶ τὸν Γαδάταν ὡς εἶδον τὰς πύλας χο- 
λώσας,; εἰςπίπτουσι χαὶ τοῖς πάλιν φεύγουσιν εἴσω ἐφε- 
πόμενοι καὶ παίοντες ς ἀφιχνοῦνται πρὸς τὸν βασιλέα" καὶ 
ἤδη ἑστηχότα αὐτὸν καὶ ἐσπασμένον ὃν εἶχεν. ἀκινάχην 

᾿ϑθεύρίσχουσι. χαὶ τοῦτον μὲν οἱ σὺν Γαδάτᾳ καὶ Γωβρύᾳ 
πολλοὶ ἐχειροῦντο " καὶ οἱ σὺν αὐτῷ δὲ ἀπέϑνησκον, ὃ 
μὲν προβαλλόμενος τι, ὃ δὲ φεύγων, ὃ δέ γε χαὶ ἀμυ- 

ϑ1γόμενος ὅτῳ ἐδύνατο. ὃ δὲ Κῦρος ΦΩ͂Σ τὰς τῶν 
ἱππέων τάξεις χατὰ τὰς ὁδοὺς καὶ προεῖπεν οὕς μὲν 
ἔξω λαμβάνοιεν χαταχαίνειν, τοὺς δ᾽ ἐν ταῖς οἰκίαις 
κηρύττειν τοὺς Σιυοιστὶ ἐπισταμένους ἔνδον μένειν " εἶ 
δέ τις ἔξω ληφϑείη, ὅτι ϑανατώσοιτο. 

32... 00ἕΣ μὲν δὴ ταῦτα ἐποίουν. Γαδάτας δὲ χαὶ Γω- 
βούας ἧχον" καὶ ϑεοὺς μὲν πρῶτον ποοςεχύν ουν, ὅτι 

τετιὐρημένοι ἦσαν τὸν ἀνόσιον βασιλέα, ἔπειτα δὲ 
Κύρου κατεφίλουν καὶ χεῖρας χαὶ πόδας, πολλὰ δα- 

ϑϑχρύοντες ἅμα χαρᾷ καὶ εὐφραινόμενοι. ἐπεὶ δὲ ἡμέρα 
ἐγένετο καὶ ἤσϑοντο οἱ τὰς ἄχρας ἔχοντες ἑαλωχυῖάν 
τε τὴν πόλιν καὶ τὸν βασιλέα τεϑν ηχότα, παοαδιδόσσι 

ϑ84χαὶ τὰς ἄχρας. ὃ δὲ Κῦ οὺς τὼς μὲν ἄχρας εὐθὺς πα- 
ρελάμβανε χαὶ φρουράρχους τε χαὶ. φρους ροὺς εἰς ταύ- 
τας ἀνέπεμισιε, τοὺς δὲ τεϑνηκότας ϑάπτειν ἐφῆκε τοῖς 
προς τήκουσ σι" τοὺς δὲ κήρυχας κηρύττειν ἐχέλευσεν ἀπο- 
φέρειν πάντως τὰ ὅπλα Βαβυλωνίους: " ὅπου δὲ ληφϑήσοιτο 
ὅπλα ἐν οἰχίᾳ, προηγόρευεν ὡς πάντε ς οἱ ἔνδον ἀπο- 
ϑαγνοῖντο. οἱ μιὲν δὴ ἀπέφερον, ὁ δὲ Κῦρος ταῦτα μὲν 
εἷς τὰς ἄκρας χατέϑετο, ὡς εἴη ἕτοιμα εἴ τί ποτε δέοι 

ϑϑχρῆσϑαι. ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἑἀρώξ θὲ ποίῦτον μὲν τοὺς 
μάγους χαλέσας, ὡς δοριαλώτου τῆς πόλεως οὔσης 

ἀχοοϑίνια τοῖς ϑεοῖς καὶ τεμένη ἐχέἔλευσεν ἐξελεῖν " ἐκ 
τούτου δὲ καὶ οἰχίας διεδίδου καὶ ἀρχεῖα τούτοις οὕσπερ 
χοινῶνας ἐνόμιζε τῶν χαταπεπραγμένων" χαὶ οὕτω διέ- 
γειμὲν ὥςπερ ἐδέδοκτο τὰ χράτιστα τοῖς ἀρίστοις. εἰ δέ 
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τις οἴοιτο μεῖον ἔχειν, διδάσκειν προςιόντας ἐχέλετε. 
προεῖπε δὲ Βαβυλωνίοις μὲν τὴν γῆν ἐογάϊεσϑαι καὶ38 
τοὺς δασμοὺς ἀποφέρειν χαὶ ϑεοαπείειν τούτους οἷς 
ἕκαστοι αὐτῶν ἐδόϑησαν" Πέρσας δὲ τοὺς χοινωνοὺς 
χαὶ τῶν σεμμάχων ὕσοι μένειν ἡροῦντο παρ αὐτῷ ὡἧς 
δεσπότας ὧν ἔλαβον ποοῆ) ρευε διαλ ἔζεσϑαι. 

Ἔχ δὲ τούτου ἐπιϑυμῶν ὁ Κῦρος ἤδη χατασχευά-31 
σασϑαι καὶ αὐτὸς (ὡς βασιλεῖ ἡγεῖτο ποέπειν, ἔδοξεν 
αὐτῷ τοῦτο σὺν τῇ τιν φίλων γνώμῃ ποιῆσαι, (ὡς ὅτι 
ἥκιστα. ἂν ἐπι ϑύνιως σπάνιός τὲ καὶ ̓ σεμνὴὺς φανείη. 
(δὲ οὖν ἐμηχανᾶτο τοῦτο. ἅμια τῇ ἡμέρᾳ στὰς ὕπου 
ἐδύχει ἐπιτήδειον εἶναι προςεδέχετο τὸν δουλόμενον λές 
γειν τι καὶ ἀποχρινάμενος ἀπέπειιπεν. οἱ δ᾽ ἀνϑοωποιϑ8 
ὡς ἔγνωσαν ὅτι 'προςδέχοιτο, ἦχον ἀμήχανοι τὸ τιλὴῆτ 
ϑος" καὶ ὠϑονμένων σπιξοὶ τοῦ προςελϑεῖν μηχανή τε 
πολλὴ καὶ μάχη ἦν, οἱ δὲ ὑπηρέται ὡς ἠδύναντο δια -9 
κρίναντες προςίεσαν. ὑπότε δέ τις χαὶ τιν «φίλων διω- 
σάμενος τὸν ὄχλον. προφανείη.. ποοτείνων ὃ Κῖοος τὴν 
χεῖρα προςήγετο αὐτοὺς καὶ οἵτως ἔλεγεν, -νδρες φί- 
λοι, περιιιένετε, ἕως τὸν ὄχλον διωσόμ 88 - ἔπειταα δὲ 
χαϑ' ἡσυχίαν συγγενησόμεϑα. οἱ μὲν δὴ «φίλοι πεοριξιιε- 
70}, ὃ δ᾽ ὄχλος πλείων χαὶ πλείων ἐπέῤῥει, ἕωςπξη 
ἔξ ϑασεν ἑσπέρα γενομένη πρὶν τοῖς «ἴλοις αὐτὸν σχο- 
λάσαι καὶ συγγενέσϑαι. οὕτω δὴ ὁ Κῦρος λέ Ἔν ἡ7ρα,40 
ἔφη : (ὦ ἄνδοες, γῦν μὲν χαιοὺς διαλιε ϑῆναι; αὔοιον δὲ 
ποριωὶ ἔλϑετε" χαὶ γὰρ ἐγιὴ βούλομαι τιῖν τι διαλεχϑῆς 
γχι. ἀχούίσαντες ταῦτα κεἱ 4ἴλοι ἄσμενοι ᾧχοντο ἀπο-- 
ϑέοντες, δίχην δεδωχότες ὑπὸ πάντων τῶν ἀναγκαίων. 
χαὶ τότε μὲν οἵτως ἐχοιμεή ϑησαν. 

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὃ μὲν Κῦρος παρῆν εἰς τὸ αὐ τὸ 41 
χωρίον, ἀνϑοώπιων ᾿'δὲ πολὺ πλεῖον πλῆϑος περιέστη χει 
βου} ̓ ομένων προςιέναι, χαὶ πολὺ πούτερον ἢ οἱ 1ἴλοι 
παρῆσαν, ὃ οὖν Κῖοος περιστησάμενος τιῦν' ξυστο ὁ- 
θων Περσῶν κύχλον μέγαν, εἶπε μη δένα παοιέναι ἢ τοὺς 
φίλους τὲ χαὶ ἄρχοντας τιν Περσιῶν τε χαὶ τιῶν συμι- 
μάχων. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον αὐτοί, ἔλεξεν ὃ Κῦρος αὐ ἰχοῖς42 

30. δικαλέγεσϑαι]} ΑΒ. π Σ τῶν συνόντων ὡς χατικγεςπ 
λῶν διελέγετο. 40. ὑπὸ πάντων τῶν ἀναγ χαίων, αν 8 ργο- 
δίθι; οομξ, 5. 53. 
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τοιαῦτα. Ἄνδρες φίλοι καὶ ξύμμαχοι, τοῖς μιὲν ϑεοῖς 
οὐδὲν ἂν ἔχοιμεν μέμιψασϑαι τὸ μὴ οὐχὶ μέχρι τοῦδε 
πάντα ὅσα εὐχόμεθα καταπεπραχέναι " εἶ μέντοι τοιοῦ- 
τον ἔσται τὸ 412) άλα πράττειν ὥςτε μὴ οἷόν τε εἶναι 
μήτε ἀμᾳ᾽ αὑτὸν σχολὴν ἔχειν μήτε μετὰ τῶν φίλων 
εὐίραν ϑῆναι, ἐγὼ μὲν χαίρειν ταύτην τὴν εὐδαιμονίαν 

4ϑ3χελεύω. ἐνενοήσατε γάρ, ἔφη, καὶ χϑὲς δήπου ὅτι ἕω- 
ϑὲν ἀορξ Ξάμενοι ἀχούειν τῶν -προςιόντων οὔκ ἐλήξαμεν 
πρόσϑεν ἑσπέρας" καὶ νῦν δρᾶτε τούτους καὶ ἄλλους 
πλείογνειις τῶν χϑὲς παρόντων ὡς πρό) ματα ἡμῖν πα- 

41ρέξοντας. εἶ οὖν τις τούτοις ἐφέξει ἑαυτόν, λογίζομαι 
μιχρὸν μέν τι ὑμῖν μέρος ἐμοῦ μετεσόμεν ον; μικρὸν δε 
τι ἐμοὶ ὑμῶν" ἐμαυτοῦ μέντοι σαφῶς οἶδ᾽ ὅτι οὐδ᾽ 

ἀϑυὑτιοῖν μοι μετέσται. ἔτι δ᾽ Ε ἔφη, καὶ ἄλλο ὁρῶ γελοῖον 
πρᾶγμα. ἐγὼ γὰρ δήπου ὑμῖν μὲν ὥςπερ εἰχὸς διάχει- 
μαι" τούτων δὲ τῶν περιεστηχότων ἢ τινὰ ἢ οὐδένα 
οἶδα, χαὶ οὗτοι πάντες οὕτω παρεσχευασμένοι εἰσὶν ὡς 

ἢν γιχίῶσιν ὑειᾶς ὠϑοῦντες, πρότεροι ἃ βούλονται ὑμῶν 
ταρ' ἐμοῦ διαπραξόμενοι. ἐγὼ δὲ ἠξίουν τοὺς τοιούτους, 
εἴ τίς τι ἑιμιιοῦ δέοιτο, ἀκβίνεῦδη; ὑμᾶς τοὺς ἐμοὺς φί- 

άθδλους δεομένους προςαγωγῆ ς. ἴσως ἂν οὖν εἴποι τις, τί 
δῆτα οὐχ οὕτως ἐξ ἀρχῆς παρεσχευασάμην, ἀλλὰ πα- 

ε Ἀ - ἃν Νὰ ΕΙ 

ρεῖχον ἐν τῷ μέσῳ ἐμαυτόν. ὅτι τὰ τοῦ πολέμου τοιαῦτα 
ἐγίγνωσκον ὄντα «ὡς μὴ ὑστερίζειν δέον τὸν ἄρχοντα 
μιῆ, τε τὸ εἰδέναι ἃ δεῖ μήτε τὸ πράττειν ἃ ἂν καιρὸς 1 
τοὺς δὲ σπανίους ἰδεῖν στρατηγοὺς πολλὰ ἐνόμιζον ων 

4) δεῖ πραχϑῆναι παριέναι. γῦν δ᾽ ἐπειδὴ καὶ ὃ φιλοπο- 
νώτατος πόλειιος ἀναπέπαυται, δοχεῖ μοι χαὶ ἢ ἐμὴ 
ψυχὴ ἀναπαύσεις τινος ἀξιοῦν τυγχάνειν. ὡς οὖν ἐμοῦ 
ἀποροῦντος ὅτι ἂν τύχοιμι ποιῶν ὡςτε καλῶς ἔχειν τά 
τε ἡμέτερα καὶ τὰ τῶν ἄλλων ὧν ὑμᾶς δεῖ ἐπιμελεῖς 
σϑαι, συμβουλευέτω ὅ,τι τις ὁρᾷ συμᾳοφώτατον. 

48 Κῦρος μὲν οὕτως εὐπμες ἀνίσταται δ᾽ ἐπ αὐτῷ 
᾿Ἰρτάβαϊ ζος ὃ συγγενής ποτε φήσας εἶναι χαὶ εἶπεν, ἨἮ 
καλῶς, ἔφη; ἐποίη σας, ὦ Κῖρε, ἄρξας τοῦ λόγου. ἐγὼ 
γὰρ ἔτι νέου μιὲν ὄντος σοῦ πάνυ ἀρξάμενος ἐπεϑύ- 
μουν φίλος γενέσϑαι, ὁρῶν δέ σε οὐδὲν δεόμενον ἐμοῦ 

48, Τ)ὲε Αὐνίαθαζο συ. 1. 4. 27. τοῦ] τοῦδε τοῦ πομμμ, 
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κατώχνουν σοι προςιέναι. ἐπεὶ δὲ ἔτυχές ποτε καὶ ἐμοῦ 
δεηϑεὶς προϑύμως ἐξαγγεῖλαι πρὸς ἸΠΐδους τὰ παρὰ 
Κυαξάρου, ἐλογιζό “ὁμην εἰ ταῦτα προϑύμως σοι συλ- 
λάβοιμι, ὡς οἰκεῖός τέ σοι ἐσοίμην καὶ ἐξ Ξέσοιτό μοι 
διαλέ; γεσϑαί σοι ὅπόσον ἂν χρόνον βουλ οἰμην. καὶ50 
δρδενὰ μὲν δὴ ἐπράχϑη ὥςτε σε ἐπαινεῖν. μετὰ δὲ τοῦτο 
“Ὑρχάνιοι μὲν πρῶτοι φίλοι ἡμῖν ἐγένοντο καὶ μάλα πει- 
γῶσι συμμάχων" ὥςτε μόνον οὐχ ἐν ταῖς ἀγκάλαις πε- 
θιεφέρομεν αὐτοὺς ἀγαπῶντες. μετὰ δὲ τοῦτο ἐπεὶ ἑάλω 
τὸ “πολέμιον στρατόπεδον, οὐχ, οἶμαι, σχολή σοι ἦν ἀμιφὶ 
ἐμιὲ ἔχειν" καὶ ἐγώ σοι συνεγίγνωσχον. ἐκ δὲ τούτου Γω-51 
βούας ἡμῖν φίλ ος ἐγένετο, καὶ ἐγὼ ἔχαιρον " καὶ αὖϑις 
αδάτας" καὶ ἤδη ἔργον σου ἦν μεταλαβεῖν. ἐπεί γε 

μέντοι καὶ Σάχαι καὶ Καδούσιοι σύμμαχοι «ἐγεγένηντο, 
ϑεραπεύειν. εἰχύτως ἔδει τοίτους " καὶ γὰρ οὗτοι σὲ ἐϑε- 
ράπευον. ὡς δ᾽ ἤλθομεν πάλιν ἔνϑεν ὠρμήϑημιεν, δρῶν52 
σε ἀμφ' ἵππους ς ἔχοντα, ἀμφ᾽ ἅρματα, ἀμφὶ μηχανάς, 
ἡγούμην, ἐπεὶ ἀπὸ τούτου σχολάσαις, τότε σε καὶ ἀμφ᾽ 
ἐμὲ ἕξειν σχολήν. ὥς γε κέν τοι ἦλϑεν ἢ δεινὴ ἀγγελία 
τὸ πάντας ἀνϑρώπους ς ἐφ᾽ ἡμιᾶς συλλέγεσϑαι, ἐγίγνω-- 
'σχον ὅτι ταῦτα μέγιστα εἴη" εἰ δὲ ταῦτα χαλῶς γένοιτο, 
εὖ ἤδη ἐδόχουν εἰδέναι ὅτι πολλὴ ἔσοιτο ἀφϑονία τῆς 
ἐμῆς καὶ τῆς σῆς συνουσίας. χαὶ γῦν δὴ γεγιχήχκαιιέν58 
τε τὴν μεγάλην μάχην καὶ “Σάρδεις καὶ Κροῖσον ὑπο- 
χείριον ἔχομεν καὶ Βαβυλῶνα ἡρύχαμεν καὶ πάντα χα- 
τεστράμμεϑα, χαὶ μὰ τὸν ΠηΠίϑρην ἐγώ τοι ἐχϑὲς εἰ 
μὴ πολλοῖς διεπύχτευσα, οὐχ ἂν ἐδυνάμην. σοι προςελ.-- 
ϑεῖν. ἐπεί γε μιέντοι ἐδεξιώσω. κ{ξ καὶ παρὰ σοὶ ἐχέλευ-- 
σας μένειν, ἤδη περίβλεπτος ἦν, ὅτι μετὰ σοῦ ἄσιτος 
καὶ ἄποτος διημέρευον. γῦν οὖν εἶ μὲν ἔσται πῃ ὕπωςϑ54 
οἱ πλείστου ἀξ Ξιθὲ γεγενημένοι πλεῖστόν σου μέρος μεϑέ- 
ξομεν " εἰ δὲ μή, πάλιν αὖ ἐγὼ ἐθέλω παρὰ σοῦ ἐξαγ- 
γέλλειν ἀπιέναι πάντας ἀπὸ σοῦ πλὴν ἡμῶν τῶν ἐξ 
ἀρχῆς φίλων. 

Ἐπὶ τούτῳ ἐγέλ ασε μιὲν ὃ Κῦρος χαὶ ἄλλοι πολλοί.58 
“Χρυσάντας δὲ ἀνέστη ὃ Πέρσης καὶ ἔλεξεν ὧδε. ᾿Αλλὰ 
τὸ μὲν πρόσϑεν, ὦ Κῦρε, εἰκότως ἐν τιῦ “φανερῷ σαυ- 
τὸν παρεῖχες. δι᾿ ἅ τε αὐτὸς εἶπες καὶ ὅτι οὐχ ἡμᾶς 
σοι μάλιστα ἣν ϑεραπευτέον. ἡμεῖς μὲν γὰρ καὶ ἡμῶν 
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αὐτῶν ἕνεχα παρῆμεν" τὸ δὲ πλῆϑος ἔδει ἀνακτᾶσθαι 
ἐκ παντὺς τρύπου, ὅπως ὅτι ἥδιστα συμπονεῖν καὶ 

δθσυγκινδυνεύε ιν ἡμῖν ἐθέλοιεν, νῦν δ᾽ ἐπειδὴ οὐχ οὕτω 
τρύπου μόνον ἔχεις » ἀλλὰ καὶ ἄλλως ἀναχτᾶσϑαι δύ- 
γάσαι ος καιρὸς εἴη, ἡδὴ χαὶ οἰκίας σε τυχεῖν ἄξιον" 
ἢ τί ἀπολαύσαις ἂν τῆς ἀρχὴ ς; εἰ μόνος ἄμοιρος εἴης 
ἑστίας, οὗ οἵ τε ὁσιώτερον χωρίον ἐν ἀν ϑρώποις οὔτε ἥδιον 
οὔτε οἰχειότερύν ἐστιν οὐδέν; ὁ ἔπειτα δ᾽, ἔφη, οὐχ ἂν οἴξι 
καὶ ἡμᾶς αἰσχένεσϑαι, εἰ σὲ μὲν ὁρῷμεν ἔξω χαρτε- 
ροῦντα, αὐτοὶ δ᾽ ἐν οἰχίαις εἴημεν χαὶ σοῦ δοχοίημεν 

δ 7πλεονεχτεῖν: ἐπεὶ δὲ Χρυσάντας ταῦτα ἔλεξε, συνηγό- 
ρξυον αὐτῷ κατὰ ταὐτὰ πολλοί. ἐχ τούτου δὴ εἰςέρχε- 
ται εἷς τὰ βασίλεια, καὶ τὰ ἐκ Σάρδεων χρήματα ἐν- 
ταῦϑ'᾽ οἱ ἄγοντες ἀπέδοσαν. ἐπεὶ δὲ εἰςῆλϑεν ὃ Κῦρος, 
πρῶτον μὲν “ Εστίᾳ ἔϑυσεν ; ἔπειτα Διὶ βασιλεῖ, καὶ εἶ 
τινὶ ὄλλω ϑεῷ οἱ μάγοι ἑΞη) Οὔντο. 

3585 Ποιήσας δὲ ταῦτα τὰ ἄλλα ἤδη ἤρχετο διοιχεῖν, 
ἐννυοιῦν δὲ τὸ αὑτοῦ πρᾶγμα ὅτι ἐπιχειροίη μὲν ἄρχειν 
πολλῶν ἀνθρώπων, παρασχευάζοιτο δὲ οἰκεῖν ἐν πόλει 
τῇ μεγίστη τῶν φανερῶν, αἵτη δὲ οὕτως ἔχοε αὐτῷ ὡς 
ἂν πολεμευτάτη γένοιτο ἀνδοὶ πόλις, ταῦτα δὴ λογιζό- 

όϑμένος φυλακῆς πεοὶ τὸ σῶμα ἡγήσατο δεῖσθαι. γνοὺς 
δ᾽ ὅτι οὐδαμοῦ ἄνθρωποι εὐχειρότεροί εἰσιν ἢ ἐν σίτοις 
καὶ ποτοῖς καὶ λου τροῖς χαὶ κοίτῃ καὶ ὕπνῳ, ἐσχόπει τίνας 
ἂν ἐν τούτοις περὶ ἑαυτὸν πιστοτάτους ἔχοι. ἐνόμισε δὲ μὴ 
ἂν γενέσϑαι ποτὲ πιστὸν ἄνϑρωπον ὅςτις ἄλλον μᾶλλον 

θοφιλήσοι τοῦ τῆς φυλαχῆ ς δεομένου. τοὺς μιιὲν οὖν ἔχον-- 
τας παῖδας ἢ γυναῖκας συναρμοζούσας ἢ παιδικὰ ἔγνω 
φύσει ἠναγχάσϑαι ταῦ τα μιαλ ιστα φιλεῖν " τοὺς «δὲ εὖ- 

γούχους ὑρῶν πάντων τούτων στερομένους ἡγήσατο 
τούτους ἂν περὶ πλείστου ποιεῖσϑαι οἵτινες δύνανται 
πλουτίς τειν μάλιστα αὐτοὺς χαὶ βοηϑεῖν, εἰ τι ἀδιχοῖντο, 
χαὶ τιμὰς περιάπτειν αὐτοῖς" τού τους δὲ εὐεργετοῦντα 

θ1ὐπερβόάλλειν αὐτὸν οὐδένα ἂν ἡγεῖτο δύνασϑαι. πρὸς δὲ 

50. ἐπειδὴ οὐχ οὕτω τρύπου μόνον ἔχεις} Αἀ μαβὸ ἔδοι!θ 6 
Ξοααθμθιι5. ἐμ: 6 ΠἸσίτιιτν ὥςτε ἀνακτᾶσθαι, βεάπε πῃ ἣν πο νὸς 
᾿ρνόυιπι νατείαιε ᾿ἐπεὶ οῦ» τρούπῳ μόνῳ ἔχεις ΑἸϊπ4 φαϊά, τεῖ- 
εἰδ οὐ τῷ τούπῳ μόνῳ ἔχεις, 6586 νἱάδειε. Οιοά βεχισθᾶίαν 

(λλους ἴῃ ἄλλως ἀυδμαντν ἀλοννιορυὸν ὉΝα, σε μ..232 
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τούτοις ἄδοξοι ὄντες οἱ εὐνοῦχοι παρὰ τοῖς ἄλλοις ἂν- 
ϑρώποις καὶ διὰ τοῦτο δεσπότου ἐ ἐπικούρου προςδέονται" 
οὐδεὶς γὰρ ἂν ἦν ὅςτις οὐχ ἂν ἀξιώσειεν εὐνούχου 1 πλέον 
ἔχειν ἐν παντί, εἰ μῇ τι ἄλλο χοεῖττον ἀπείργοι" δε- 
σπότῃ δὲ πιστὸν ὄντα οὐδὲν χωλύει πρωτεΐειν χαὶ τὸν 
εὐνοῦχον. ὃ δ᾽ ἂν μάλιστά τις οἰηϑείη, ἀνάλχιδας τοὺς 62 
εὐνούχους γίγνεσθαι, οὐδὲ τοῦτο ἐφαίνετο αὐτῷ, ἐτε- 
κμαίρετο δὲ καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ζώων ὅτι οἵ τε ̓  ὑβρισταὶ 
ἵπποι ἐχτεμνόμενοι τοῦ μὲν δάχνειν καὶ ὑβοίζειν ἀπο- 
παΐονται, πολεμιχοὶ δὲ οὐδὲν ἧττον γίγνονται, οἵ τὲ 

Ἁ ᾿ 

ταῦροι ἐχτεμνόμενοι τοῦ μιὲν μέγα φρονεῖν καὶ ἀπει- 
ϑεῖν ὑφίενται, τοῦ δ᾽ ἰσχύειν χαὶ ἐργά! ζεσϑαι οὐ στε- 
ρίσχονται" καὶ οἱ κύνες δὲ ὡςαύτως τοῦ μὲν ἀπολείπειν 
τοὺς δεσπότας ἀποπαύονται ἐχτειινόμεν οι, φυλάττειν δὲ 
χαὶ εἰς ϑήραν οὐδὲν χαχίους γίγνονται. χαὶ οἵ γ ἄν-63 

ϑρωποι ὡςαύίτως ἠρεμέστεροι γίγνονται στερισχύμενοι 
ταύτης τῆς ἐπιϑι μίας, οὐ μέντοι ἀμιελέστεροί . 7: τῶν 
προςταττομένων, οὐδ᾽ ἧττόν τι ἱππιχοί, οὐδὲ ἧττόν τι 
ἀκοντιστικοί, οὐδὲ ἧττόν τι φιλότιμοι. χατάδηλοι “δὲθά 
ἔγνονται. χαὶ ἐν τοῖς πολέμοις καὶ ἐν ταῖς ϑήραις ὅτι 
ἔσωζον τὸ φιλόνεικον ἐν ταῖς ψυχαῖς. τοῦ δὲ πιστοὶ εἶἷ- 
γάι ἐν τῇ φϑορᾷ τῶν δεσποτῶν μάλιστα βάσανον ἐδί- 
δοσαν" οὐδένες γὰρ πιστότερα ἔργα ἀπεδείκνυντο ἐν 
ταῖς δεσποτιχαῖς συμφοραῖς τῶν εὐνούχων. εἰ δέ τι ἄραθϑ5 
τῆς τοῦ σώματος ἰσχύος μειοῦσϑαι δοκοῦσιν, ὃ σίδη- 
ρος ἀνισοῖ τοὺς ἀσϑενεῖς τοῖς ἰσχυροῖς ἐν τῷ πολέμῳ. 
ταῦτα δὴ 7:7» ὥσχων ὀρξάμενος ἀπὸ τῶν ϑυρωρῶν πάν- 
τας τοὺς περὶ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ϑεραπευτῆρας ἐποιή- 
σατο εὐνούχους. 

Ἡγησάμενος δὲ οὐχ ἱκανὴν εἶναι τὴν φυλακὴν ταύ-66 
τὴν πρὺς τὸ πλῆϑος τιῦν δυςμενίῶς ἐχόντων, ἐσχύπει 
τίνας τῶν ἄλλων ἂν πιστοτάτους περὶ τὸ βασίλειον φύ- 
λαχας λάβοι. εἰδὼς οὖν Πέρσας τοὺς οἶχοι καχοβιωτά-θ7 
τους μὲν ὄντας διὰ πενίαν, ἐπιπονώτατα δὲ ζῶντας διὰ 
τὴν τῆς χώρας τραχύτητα χαὶ διὰ τὸ αὐτουργοὶς εἶναι, 
τούτους ἐνόμιζε μάλιστ᾽ ἂν ἀγαπᾶν τὴν πα ἑαυτῷ 
δίαιταν. λαμβάνει οὖν τούτων μυ ρίους δορυφόρους, οἱθϑ 
κύχλῳ μὲν "υχτὸς καὶ ἡμέρας ἐφύλαττον. περὶ τὰ βα- 
σίλεια, ὑπότε ἐπὶ χώρας εἴη" ὑπότε δὲ ἔξίοι που, ἔν- 
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θ699εν καὶ ἔνϑεν τεταγμένοι ἐπορεύοντο. νομίσας δὲ χαὶ 
Βαβυλῶν ος ὅλης φύλακας δεῖν εἶναι ἱχανούς, εἴτ᾽ ἐπι- 
δημῶν αὐτὸς τυγχάνοι εἴτε καὶ ἀποδημῶν, κατέστησε 
καὶ ἐν Βαβυλῶνι φρουροὺς ἱκανούς " μισϑὸν δὲ καὶ 
τούτοις Βαβυλωνίους ἔταξε παρέχειν, “βουλόμενος αὖ-- 
τοὺς (ὡς ἀμηχανωτάτους εἶναι, ὅπως ὅτι ταπεινότατοι 
καὶ εὐχαϑεχτότατοι εἶεν. 

Ὁ «ἁἌὍὅὝὍΣ΄Ττη “μὲν δὴ περὶ αὐτόν τε φυλακὴ καὶ ἡ ἐν Βα- 
βυλῶνι τότε κατασταϑεῖσα καὶ νῦν ἔτι οὕτως ἔχουσα 
διαμένει. σχοπῶν δ᾽ αὖ ὅπως ἂν χαὶ ῆ πᾶσα ἀρχὴ 
κατέχοιτο καὶ ἄλλη ἔτι προςγίγνοιτο, ἡγήσατο τοὺς μὲν 
μισϑοφύρους τούτους οὐ τοσοῦτον βελτίονας τῶν ὑπη- 
κόων εἶναι ὅσον ἐλάττονας" τοὺς δὲ ἀγαϑοὺς ἄνδρας 
ἐγίγνωσχε συνεχτέον εἶναι, οἵπερ σὺν τοῖς ϑεοῖς τὸ 
χοατεῖν παρέσχον, καὶ ἐπιμελ ητέον ὅπως μὴ ἀνήσουσι 

ΤΙτὴν τῆς ἀρετῆς ἄσκησιν. ὅπως δὲ μὴ ἐπιτάττειν αὐτοῖς 
δοκοίη, ἀλλὰ γνόντες καὶ αὐτοὶ ταῦτα ἄριστα εἶναι 
οὕτω σεμιμένοιέν τὲ καὶ ἐπιμελοῖντο τῆς ἀρετῆς, συν- 
ἔλεξε τούς τε ὁμοτίμους καὶ πάντας ὁπόσοι ἐπι- 
καίριοι ἦσαν καὶ ἀξιοχρεώτατοι ἐδόκουν αὐτῷ κοινωνοὶ 

γαεῖναι καὶ πόνων χαὶ ἀ) γαϑῶν. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξε 
τοιάδε. 

Ανδρες φίλοι καὶ σύμμαχοι. τοῖς μὲν ϑεοῖς μεγίστη 
χάρις ὅτι ἔδοσαν ἡμῖν τυχεῖν ὧν ἐνομίζομεν ἄξιοι εἶναι, 
γῦν μὲν γὰρ δὴ ἔχομεν. καὶ γῆν πολλὴν καὶ ἀγαϑὴν 
καὶ οἵτινες ταύτην ἐργαζόμενοι ἐπυλαξυλὸ ἡμᾶς " ἔχο- 

7ϑμεν δὲ καὶ οἰκίας καὶ ἐν ταύταις κατασχευάς. καὶ μη- 
δείς γε ὑμῶν ἔχων ταῦτα νομισάτω ἀλλότρια ἐ ἔχειν " νό- 
ἕὸς γὰρ ἐν πᾶσιν ἀνϑρώποις ἀίδιός ἐστιν, ὅταν πολε- 
μούντων πόλις ἁλῷ, τῶν ἑλέντων εἶν αι χαὶ τὰ σώματα 
τῶν ἐν τῇ πόλει χαὶ τὰ χοή, κατα. οὔχουν ἀδικίᾳ γε ἕξετε 
ὅ,τι ἂν ἔχητε, ἀλλὰ φιλ αν ϑοωπίᾳ οὐχ ἀφαιρήσεσϑε, ἦν 

74τι ἐᾶτε ἔχειν αὐτούς. τὸ μέντοι ἐκ τοῦδε οὕτως ἐγὼ 
γιγνώσχω. ὅτε εἶ μὲν τρεψόμεϑα ἐπὶ ῥᾳδιουργίαν καὶ 
τὴν τῶν χαχῶν ἀνθρώπων ἡδυπάϑειαν, οἵ νομίζουσι. τὸ 
μὲν πονεῖν ἀϑλιώτατον, τὸ δὲ ἀπόνως βιοτεύειν ἡδυ- 
πάϑειαν, ταχὺ ἡμᾶς φημι ὀλίγου ἀξίους ἡμῖν αὐτοῖς 

70. δὴ] ϑοτίδεπάιιπι δὴ ἡ. 
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ἔσεσϑαι καὶ ταχὺ πάντων τῶν ἀγαϑῶν στερήσεσϑαι. οὐὅ 
γάρ τοι τὸ ἀγαϑοὺς ἄνδρας γενέ ἔσϑαι τοῦτο ἀοχεῖ ὥςτε 
καὶ διατελεῖν [ὄντας ἄγαϑούς], ἣν μή τις αὐτοῦ διὰ τέλους 
ἐπιιιελῆται" ἀλλὰ ὥςπερ χαὶ αἱ ἄλλαι τέχναι ἀμεληϑεῖς- 
σαι μείονος. ἄξιαι γίγν ονται, χαὶ τὰ σώματά γ᾽ αὖ τὰ εὖ 
ἔχοντα, ὅπόταν τις αὐτὰ ἀνῇ ἐπὶ ὁᾳδιουργίαν, πονήρως 
πάλιν ἔχει, οὕτω καὶ ἥ σωφροσύνη χαὶ ἢ ἐγκράτεια χαὶ ἤ 
ἀλκή, ὁπόταν τις αὐτῶν ἀνῇ τὴν ἄσκησιν, ἐχ τούτου εἷς 
τὴν πονηρίαν πάλ ἐν τρέπεται. οὔχουν δεῖ ἀμιελεῖν οὐδ΄ ἐπὶτθ 
τὸ αὐτίκα ἡδὺ προϊέναι αὑτούς. κιέγα μὲν γάρ, οἶμαι, ἔργον 
καὶ τὸ ἀοχὴν καταπρᾶξαι, πολὺ δ᾽ ἔτι μεῖς ἴον τὸ λαβόντα 
ἀμ ῴσωδθωι. τὸ μὲν) γὰρ λαβεῖν πολλάχις τι τόλ αν κὐὖ-- 
γῸΡ 1 παρασχομένῳ ἐ) γένετο, τὸ δὲ λαβόντα κατέχειν οὐχέτι 
τοῦτο ἄνευ σωφροσύνης οὐδ᾽ ἄνευ ἐγκρατείας οὐδ᾽ ἄνευ 
πολλῆς ἐπιμελείας γίγνε ἐται. ἃ γοὴ γιγνώσχοντας νῦν 
πολὺ μᾶλλον. ἀσχεῖν τὴν ἀρετὴν 5 πρὶν τάδε τὰ) αϑὰ 
χτήσασϑαι, εὖ εἰδότας ὅτι ὅταν πλεῖστά τις ἔχῃ, τότε 
πλεῖστοι τούτῳ καὶ φϑονοῦσι χαὶ ἔτι; ϑουλεύουσι καὶ πο- 
λέμιοι γίγνονται, ἄλλως τε κἂν παρ᾽ ἀχόντων τά τε χτή- 
ματα καὶ τὴν ϑεραπείαν ὥςπερ ἡμεῖς ἔχη. τοὺς μὲν 
οὖν ϑεοὺς οἶρσθαὶ χοὴ σὺν ἡμῖν ἔσεσθαι" οὐ γὰρ ἐπι- 
βουλεύσαντες ἀδίχως ἔχομεν, ἀλλ᾿ ἐπιβουλευϑέντες ἔτι- 
μωρησάμεϑα. τὸ μέντοι μετὰ τοῦτο χοάτιστον ἡιιῖν αὐ-8 
τοῖς παρασχευαστέον " τοῦτο δέ ἐστι τὸ βελτίονας ὄντας 
τῶν ἀρχομένων ἄρχειν ἀξιοῦν. ϑάλπους μὲν οὖν καὶ 
ψύχους χαὶ σίτων καὶ ποτῶν καὶ πόνων καὶ ὕπνου ἀνά- 
γχὴ χαὶ τοῖς δούλοις μεταδιδόναι" μεταδιδόντας γε μέν- 
τοι πειρᾶσϑαι δεῖ ἐν τούτοις πριίῦτον βελτίονας αὐτῶν 
φαίνεσϑαι. πολεμικῆς δ΄ ἐπιστήκιης καὶ πελέτης παντά-79 
πᾶσιν οὐ μεταδοτέον τούτοις, οὕςτινας ἐργάτας ἡ μετέ- 
ρους: χαὶ δασμοιόρους βου λόμεϑα χαταστήσασϑαι, ἀλ λ' 
αὐτοὺς δεῖ τούτοις τοῖς ἀσχήμπιασι πλεογεχτεῖν, γιγνώ-- 
σχοντὰς ὕτι ἐλευϑεοίας ταῦτα ὄργανα χαὶ εὐδαιμονίας οἱ 
ϑεοὶ τοῖς ἀνϑοώποις ἀπέδειξαν" καὶ ὥςπερ γε ἐκείνους τὰ 
ὅτιλα ἀφῃρήμεϑα, οὕτως ἡμᾶς αὐτοὺς δεῖ μήποτ᾽ ἐρή- 
μους. ὅπλων γίγνεσϑαι , εὖ εἰδότας ὅτι τοῖς ἀεὶ “ἐγγυτάτω 
φιῦν ὅπλων οὖσι τούτοις χαὶ οἰχειότατά ἐστιν ἃ ἂν βού- 
λωνται. εἰ δέ τις τοιαῦτα ἐννοεῖται, τί δῆτα ἡμῖν ὄφε-δ0 
λος καταπρᾶξαι ἃ ἐπεϑθυμοῦμεν, εἰ ἔτι δεήσει καρτερεῖν 
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καὶ πειγῶνταις καὶ διιμῶντας χαὶ πονοῦντας καὶ ἐπιειιε- 
λουμένους ; ἐχεῖνο δεῖ καταμαϑεῖν ὅτι τοσού τῷ τἀγαθὰ 
μιἄλλον εὐφ φαίνει ὅσῳ ἂν μᾶλλον ποοπονῆσας τις ἐπὶ 
αὐτὰ ἀπίη" οἱ γὰρ πόνοι ὕψον τοῖς ᾿ἀγαϑοῖς " ἄνευ δὲ 
τοῦ δεόμενον τυγχάνειν τιν ὺς οὐδὲν οἵ τι πολυτελῶς πα- 

81ρασχευασϑ εἴη ἂν ὡςϑ᾽ ἡδὺ εἶναι. εἰ δὲ ὧν μὲν μάλιστα 
ἄνϑρωποι ἐπιϑὲ κοῦσιν ὃ δαίμων ἡμῖν ταῦτα συμπα- 
ρεσχεύαχεν ,) ὡς δ᾽ ἂν ἥδιστα ταῦτα φαίνοιτο αὐτός τις 
αὑτῷ ταῦτα παρασχευάσει, ὃ τοιοῦτος ἀνὴρ τοσούτῳ 
πλεονεχτήσει τιῶν ἐνδεεστέρων βίου ὅσῳ πεινήσας τῶν 
ηδίστων σίτων τεύξεται χαὶ διψήσας τῶν ἡδίστων 
σίτων τεύξεται χαὶ δεινή σας τῶν ἑδίστων ποτῶν ἀπο- 
λαΐσεται καὶ δεηϑεὶς ἀναπαύσεως ἤδιστον ἀναπαύ- 

8ώσεται. ὧν ἕνεχά φημι γοῖῆναι νῦν ἐπιταϑῆναι ἡμᾶς 
εἰς ἀνδοαγαϑίαν, ὅπως τῶν τε ἀγαϑῶν ἢ ἄοιστον καὶ 
ζδιστον ἀπολαύσωμεν καὶ ὅσες τοῦ πάντων χαλεπωτά- 
τοῦ ἄπειροι γενήμεϑθα. οὐ γὰρ τὸ μὴ λαβεῖν τἀγαϑὰ 
οὕτω γε χαλεπὸν ὥςπερ τὸ λα; γόντα στεον 97 "αι λυπὴ; οὖν. 

3ϑέννούσατε δὲ χἀχεῖνο τίνα πρῤιρρμαῖηὲ ἔχοντες ἂν προς- 
ιέμεϑα καχίονες ἢ πούσϑεν γενέσϑαι. πότερον ὅτι ᾿ἄρ- 
χομιεν; ἀλλ οὐ δήπου τὸν ἄρχοντα τιν ἀρχομένων πο-. 
γηρότερον προς ἢ, χει εἶναι. ἀλλ᾽ ὅτι εὐδαιμονέστεροι δο- 
χοῦμιεν νῦν ἢ ποότερον εἶναι; ἔπειτα τῇ εὐδαιμονίᾳ φή- 
σει τις τὴν χαχίαν ἐπιπροέπειν, ἀλλ᾽ ὃτι ἐπεὶ χεχτί εϑα 
δούλους, τούτους κολάσομεν, ἢν πον οοὶ ὦσι; χαὶ τί 
προς ἤχει αὐτὸν ὕντα πονηρὸν πονηρίας ἕνεχεν ἢ βὲ αχείας 

84δλλους χολάζειν ; ἐννοεῖτε δὲ χαὶ τοῦτο ὅτι τρέφειν μὲν 
παῤεσχένάσμεϑα πολλοὺς καὶ τῶν ἡπιετέρων οἴχων φύ- 
λαχάς καὶ τῶν σωμάτων" αἰσχρὸν δὲ πῶς οὐχ ἂν εἴη 
εἰ δε᾽ ἄλλους μὲν δορυφόρους τῆς σωτη͵ οίας οἰησόμεϑα 
χρῆναι τυ] γχάνειν . αὐτοὶ δὲ ἡκμεῖν αὐτοῖς οὐ δορυφορή- 
σομεέν καὶ μὴν εὖ γε δεῖ εἰδέναι ὅτι οὐχ ἔστιν «ἄλλη 
φιλαχκὴ τοιαύτη οἵα αὐτόν τινα χαλὸν χἀγαϑὸν ὑπάρ- 
χειν" τοῦτο γὰο δεῖ συϊμπαρομαρτεῖν " τῷ δ᾽ ἀρετῆς 

δϑέρήμῳ οὐδὲ ἄλλο καλῶς ἔχειν οὐδὲν 7 “προςήχει. τί οὖν 
φημε χρῆναι ποιεῖν καὶ ποῦ τὴν ἀρετὴ ν ἀσχεῖν καὶ ποῦ 
τὴν μελέτην" ποιεῖσϑαι; οὐδὲν καινόν, ὦ ἄνδρες, ἐρῶ" 
ἀλλ᾽ ὥςπερ ἐν Πέρσιως ἐπὶ τοῖς ἀρχείοις οἱ ὁμότιμοι 
διάγουσιν, οὕτω χαὶ ἡμᾶς φημι χρῆναι ἐνϑάδε ὄντας 
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εοὺς ἐντίμους. πάντας ἅπερ καὶ ἐκεῖ ἐπιτηδεύειν. χαὶ 
ὑμᾶς γε ἐιμιὲ δοίῶντας καταγοεῖν παρόντας εἰ ἐπιιελό- 
μένος ὧν δεῖ διάξω. ἐγώ τε ὑμᾶς χατανοῶν ϑεάσομαι, 
καὶ οὃς ἂν ὑοῦ τὰ καλ ὰ χαὶ τἀγαϑὰ ἐπιτηδεύοντας. τού- 
τους τιμήσω. καὶ τοὺς παῖδας, δέ. οἷς ἂν ἡμῶν γίγνων-88 
ται, ἐνθάδε παιδεύωμεν" αὐτοί τε γὰο βελτίονες ἐσό- 
μεϑα, Ἰβουζόμενοι τοῖς παισὶν ὡς βέλτιστα παραδείγ-- 
ματα ἡμᾶς αὐτοὺ ς παρέχειν, οἵ τε παῖδες οὐδ᾽ ἂν εἶ 
βούλοιντο ῥᾳδίως πονηροὶ γίγνοιντο, αἰσχοὺν μὲν μηδὲν 
μήτε δρῶντες μήτε ἀχοΐοντες. ἐν δὲ καλοῖς κἀγαϑοῖς 
ἐπιτηδεύμασι διημερεύοντες. 

“«-ὕ,ἱηἱἴἌἉ’- τς π-α- π τ πξΞ να: πὰ 
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ΟΒεγϑβδηΐαβ δϑϑϑηϊίειν Ογνο δὲ ρϑυβιιδἄθι 8}115. ορβϑυνδη ἶδπε 
οὐ] ιπυ τι6 γοσὶβ, ΝΠιηογὰ ῬΑ] μὰ Ἰηδεϊτασντιν ἃ Ογτο. Φιειϊ-- 
Βιι5 αὐίϊθιι5 δὐΐδοθυῖς τὶ βᾶ6 068. ἴῃ τοσίϑθ αἴνο οοπιρᾶγθεθηξ οριὶ- 
παΐθ5. Ὑὲ δοβήδην δὰ σἰγιιιβ οἰ ζιιην δχοϊζανϑι, 1ρ56. υἱγειΐθηι 
οοἰαῖϊε οπηηθι. 888 διιοϑαιια δχϑεοιΐϊξ νθηᾶημο, διῖ δὲ ἃμῃὶ- 
σουῖν αὐ τιι πὶ ΒΑΡ λυπτι δὰ βρίοσπάουθ ἰμϑιϊτιϊς, δβουντὶ 
8511} ἰρϑῖπϑ ἵαρ θεῖο δἀάϊοϊος. ἃ}0 ἀυπηόγιην τἰιϑῖ δὲ 80 οπιιὶ ΠἢΒο- 
γαὶὶ δχοιοϊζαϊομθ τϑονῖί. Ῥηποῖρθϑ η6 44 πονανιιπν ὙΘΥΠ5Ὶ 
χη] εθιίια;, οἰϊθοὶς δον οἰ τιμι, 416 ην 5101 σομοι αν τὰς τι 
τηδοὶβ 5101 4ιᾶῃι ἱπίθυ 88 βϑϑϑηΐ ἃμμοὶ; οἱ 14 χιυϊάθηιν γὰν}5 τιϑ8 
Δυῖθιι8. 

ε Κι ος μιὲν οὖν οὕτως εἶπεν" ἀνέστη δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῶ Χου- Ἶ “ ( 
5 

σάντας καὶ εἶπεν ὧδε. ““λλὰ πολλάκις μὲν δή, ὦ ἀν- 
δρες, καὶ ἄλλοτε κατενόησα ὅτι ἄρχων ἀγαϑὸς οὐδὲν 
διαφέρει πατρὸς ἀγαϑοῦ" οἵ τε γὰρ πατέρες προνοοῖῦσι 
τῶν παίδων ὅπως μήποτε αὐτοὺς τἀγαϑὰ ἐπιλείψει, Κῦὺ- 
ρύς τέ μοι δοχεῖ νῦν συμβουλεύειν ἡμῖν ἀφ᾽ ὧν μάλιστ᾽ 
ἂν εὐδαμιονοῦντες διατελοῖμεν" ὃ δέ μοι δοχεῖ ἐνδεέ- 
στερον ἢ ὡς ἔχρῆν δηλῶσαι, τοῦτο ἐγὼ πειράσομαι 

2 τοὺς μὴ εἰδότας διδάξαι. ἐν} Ὀήσατε γὰρ δὴ τίς ἂν πό- 
λις πολεμία ὑπὸ μὴ πειϑομένων ἁλοίη; τίς δ᾽ ἄν φιλία 
ὑπὸ μὴ πειϑομένων διαφυλαχϑείη; ποῖον δ᾽ ἂν ἀπει- 
ϑούντων στράτευμα γίχης τύχοι; πῶς δ᾽ ἂν μᾶλλον ἐν 
μάχαις ἡττῷντο ἄνϑρωποι ἢ ἐπειδὰν ἄρξωνται ἰδίᾳ 
ἕχαστος περὶ τῆς αὑτοῦ σωτὴη ρίας βουλεύεσϑαι; τί δ᾽ 
ἂν ἄλλο ἀγαϑὸν τελεσϑείη ὑπὸ μὴ πειϑομένων τοῖς 
κρείττοσι; ποῖαι δὲ πύλεις νομίμως ἂν οἰχήσειαν; ἢ ποῖοι 

: οἶκοι σωϑείησαν; πῶς δ᾽ ἂν νῆες ὅποι δεῖ ἀφίκοιντο : 
8 μεῖς δὲ ἃ νῦν ἀγαϑὰ ἔχομεν διὰ τί ἄλλο μᾶλλον χα- 

τεπράξαμεν ἢ διὰ τὸ πείϑεσϑαι τῷ ἄρχοντι; διὰ τοῦτο 
γὰρ καὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας ταχὺ μὲν ὅποι ἔδει παρεγι- 
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όμεϑα, ἀϑρόοι τε τῷ ἄρχοντι ἑπύμενοε ἀνυπόστατοι 
ἥμεν, τῶν δ᾽ ἐπιταχϑέντων οὐδὲν ἡμιτελὲς χατελείπο-: 
μεν. εἰ τοίνυν μέγιστον ἀγαϑὸν τὸ πειϑαρχεῖν φαίνεται 
εἷς τὸ καταπράττειν τὰ ἀγαϑά, οὕτως εὖ ἴστε ἵτι αὐτὸ 
τοῦτο καὶ εἰς τὸ διασώζειν ἃ δεῖ μέγιστον ἀγαϑὸν ἔστι. 
καὶ πρόσϑεν μὲν δὴ πολλοὶ ἡμῶν ἦρχον μὲν οὐδενός, 
ἤρχον το δέ" γῦν δὲ κατεσκεύασϑε οὕτω πάντες οἵ πα- 
ρόντες ὥςτε ἄρχετε οἱ μὲν πλειύνων, οἱ δὲ μειίγων. 
ὥςπερ τοίνυν αὐτοὶ ἀξιώσετε ἄρχειν τῶν ὑφ᾽ ὑἑμῖν, οἵτω 
χαὶ αὐτοὶ πειϑώμεϑα οἷς ἂν ἡμᾶς χαϑήχῃ. τοσοῦτον 
δὲ διαφέρειν ἡμᾶς δεῖ τῶν δούλων ὅσον οἱ μιὲν δοῦλοι 
ἄκοντες τοῖς δεσπόταις ὑπηρετοῦσιν ; ἡμᾶς δέ, εἴπερ 
ἀξιοῦμεν ἐλεύϑεροι εἶναι, ἑχόντας δεῖ ποιεῖν ὃ πλ είστου 
ἄξιον φαίνεται εἶναι. εὑρήσετε δέ, ἔφη; καὶ ἔνϑα ἄνευ 
κοναρχίας πόλις οἰκεῖται, τὴν μάλιστα τοῖς ἄρχουσιν 

ἐθέλουσαν πείϑεσθαι ταύτην ἥκιστα τῶν , πολεμίων ἀνα- 
γχαζομένη ἣν ὑπαχοίειν. παρῶμέν τε οὖν ὥςπερ «Κῦρος χε- 
λχόεν' δεὴ χαὐῆε τὸ ἀρχεῖον ; ἀσχῶμέν τὲ διε ὧν μάλιστα 
δυνησόμεθα κατέχειν ἃ δεῖ, παρέχωμέν τὲ ἡμᾶς αὐτοὺς 
χρῆσϑαι Κύρω δ,ιτε ἂν δέῃ" καὶ τοῦτο γὰρ εὖ εἰδέναι 
χρὴ ὅτε οὐ μὴ δυνήσεται 'Κῦρος εὑρεῖν ὅ,τι αὑτῷ μιὲν 
ἐπ’ ἀγαϑῷ χρήσεται, ἡμῖν δὲ οὔ, ἐπείπερ τά γε αὐτὰ 
ἡμῖν ξυμφέρει καὶ οἱ αὐτοί εἶσιν ἡμῖν Ἰρλόκως, 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτα εἶπε Χρυσάντας, οὕτω δὴ χαὶ ἄλλοι 
ἀνίσταντο πολλοὶ καὶ Περσῶν καὶ τῶν συμμάχων συνε- 
ροῦντες" καὶ ἔδοξε τοὺς ἐντίμους ἀεὶ παρεῖναι ἐπὶ 9έί- 
ράς καὶ παυέχειν αὑτοὺς χρῆσϑαι ὃ ὅ,τι ἄν ̓βούλ ται, ἕως 
ἂν ἀφίῃ Κᾶρος. ὡς δὲ τότε ἔδοξεν, οὕτω χαὶ γῦν ἔτι 
ποιοῦσιν οἱ χατὰ τὴν “4σίαν ὑπὸ βασιλεῖ ὄντες; ϑερα- 
πεύουσι τὰς τῶν ἀρχόντων ϑύρας. ὡς δ᾽ ἐν τῷ λόγῳ 
δεδήλωται Κῦρος καταστησάμενος εἷς τὸ διαφυλάττειν 
ἑαυτῷ τε χαὶ Πέρσαις τὴν ἀρχήν, ταὐτὰ χαὶ οἵ μετ᾽ 
ἐχεῖνον βασιλεῖς νόμιμα ἔτι καὶ γῦν διατελοῦσι ποιοῦν- 
τες. οὕτω δ᾽ ἔχει χαὶ ταῦτα ὥςπερ καὶ τἀλλα" ὅταν μὲν 
ὃ ἐπιστάτης βελτίων γένηται, καϑαρώτερον τὰ γόμιμα 
πράττεται, ὅταν δὲ χείρων, «φαυλότερον. ἐφοίτων μὲν 

7. τῷ λόγῳ] διιροτίουϊ ᾿ἶθτο ὅ. βθοῖι5 Ππὰπι οεὶ ΠΥ. 5. 26. 
9εα ϑομποίάθεις ὙΠ. δ. 5. 37. --- 88. Πἰρτὸ οοίΐανο οομϊθαῖε 
φοπβιμπηδπίρ διοβθδοὶ οοά. Ῥᾶσ. νοὶ. 1 ρ. 337 Ο5ῇ. 
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οὖν ἐπὶ τὰς ϑύίοας Κύρου οἱ ἔντιμοι σὺν τοῖς ἵπποις 
καὶ ταῖς αἰχμαῖς, συνδόξ αν πᾶσι τοῖς ἀρίστοις τῶν 
συγχαταστρεψαμένων τὴν ἀρχήν. 

Κῦρος δ᾽ ἐπὶ μὲν Ἐὐλλὰ χαϑίστη ἄλλους ἐπιμελητάς, 
καὶ ἦσαν αὐτῷ καὶ προςόδων ᾿ἀποδεκτῆρες καὶ δαπα- 
γημάτων δοτῆρες χαὶ ἔργων ἐπιστάται καὶ «τημάτων 
φύλακες χαὶ τῶν εἰς τὴν δίαιταν ἐπιτηδείων ἐπεμιελ ηταί" 
χαὶ ἵππων δὲ καὶ κυνῶν ἐπιμελ ητὰς «ἀδόντῃ οὃς ἐνόμιζε 
καὶ ταῦτα τὰ βοσκήματα βῶ τιστ᾽ ἂν παρέχειν. αὐτῷ χρῆ- 

10σϑαι. οὺς δὲ συμφύ λαχας τῆς εὐδαιμονίας οἵ ὥετο χρῆναι 
ἔχειν, τούτους ὅπως ὡς βέλτιστοι ἔσοιντο [αὐτὸς ἐσχόπει 
χαὶ] οὐχέτι τούτου τὴν ἐπιμέλ ἑιάν ἄλλοις προςέτ αττεέν, ἀλλ 
αὑτοῦ ἐνόμιζε τοῦτο ἔργον εἶναι. ἤδει γὰρ ὅτι εἴ τι μά- 
χῆς ποτὲ δεήσοι, ἐκ τούτων «αὐτῷ καὶ παραστάτας καὶ 
ἐπιστάτας ληπτέον εἴη, σὺν οἷςπερ οἵ μέγιστοι κίνδυνοι" 
καὶ παξιδινους δὲ καὶ πρυμεόα καὶ ἱππέων ἐγίγνωσχεν ἐχ 

11τούτων καταστατέον εἶναι. ἰ δέοι δὲ καὶ στρατηγῶν 
που ἄνευ αὐτοῦ, ἤδει ὅτι ἐκ τούτων πεμπτέον εἴη " καὶ 
πόλεων δὲ χαὶ ὅλων ἐθνῶν φύλ ἀξι καὶ σατράπαις ἤδει 
ὅτι τούτων τισὶν εἴη χρηστέον καὶ πρέσβεις γε τούτων 
τινὰς πεμπτέον, ὅπερ ἐν τοῖς μεγίστοις ἡγεῖτο εἶναι εἰς 

12τὸ ἄνευ πολέμου τυγχάνειν. ὧν δέοιτο. μὴ ὄντων μὲν 
οὖν οἵων δεῖ δι᾿ ὧν αἱ μέγισται καὶ πλεῖσται πράξεις 
ἔμελλον εἶναι καχῶς ἡγεῖτο τὰ αὑτοῦ ἕξειν " εἰ δ᾽ οὗτοι 
εἶεν οἵους δέοι, πάντα ἐνόμιζε καλῶς ἔσεσϑαι. ἐνέδυ 
μὲν οὖν οὕτω γνοὺς εἰς ταύτην τὴν ἐπιμέλειαν" ἐνόμιζε 
δὲ τὴν αὐτὴν καὶ αὐτῷ ἄσκησιν εἶναι τῆς ἀρετῆς. οὐ 
γὰρ ᾧετο οἷόν τε εἶναι μὴ αὐτόν τινα ὄντα οἷον δεῖ ἄλ- 

18λοὺς παρορμᾶν ἐπὶ τὰ καλὰ χαὶ ἀγαϑὰ ἔργα. ὥς δὲ 
ταῦτα διενοήϑη ἡγήσατο σχολῆς πρῶτον δεῖν, εἶ μέλ- 
λοι δυνήσεσϑαι τῶν “χρατίστων ἐπιμελ εἴσϑαι. τὸ μὲν οὖν 
προςόδων ἀμελεῖν οὐχ οἷόν τε ἐνόμιζεν εἶναι, προνοῶν 
ὅτι πολλὰ καὶ τελεῖν ἀνάγκη ἔσοιτο εἰς μεγάλην ἀ ἀρχήν" τὸ 
δ᾽ αὖ πολλῶν χτημάτων ὄντων ἀμφὶ ταῦτα αὐτὸν ἄεὶ 
ἔχειν ἤδει ὅτι ἀσχολίαν παρέξοι τῆς τῶν δὃλ ων σωτηρίας 

14ἐπιμελ εἴσϑαι. οὕτω δὴ σχοπῶν, ὅπως ἂν τά τε οἰκονομικὰ 
καλῶς ἔχοι. καὶ ἡ σχολὴ γένοιτο, κατενόησέ πως τὴν 
στρατιωτικὴν σύνταξιν. ὡς γὰρ τὰ πολλὰ δεκάδαρχοι μὲν 
δεκαδέων ἐπιμέλονται, λοχαγοὶ δὲ δεκαδάρχων, χιλίαρχοι 
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δὲ λοχαγῶν, μυρίαρχοι δὲ χιλιάρχων, χαὶ οὕτως οὐδεὶς 
ἀτημέλητος γίγνεται, οὐδ᾽ ἢν πάνυ πολλαὶ μυριάδες 
ἀνθοώπων ὦσι, καὶ ὅταν ὃ στρατηγὸς βούλ ται χρή- 
σασϑαί τι τῇ στρατιᾷ, ἀρκεῖ ἣν τοῖς μυριάρχοις πα- 
ραγγείλῃ" ὥςπερ οὖν ταῦτα ἔχει, οὕτω καὶ ὁ Κῦρος συν-18 
ἐχεφαλαιώσατο τὰς οἰχονομιχὰς πράξεις" ὥςτε καὶ τιῇ 
Κύρῳ ἐγένετο ὀλίγοις διαλεγομένῳ μηδὲν τῶν οἰχείων 
ἀεημεϊή ἥτως ἔχειν" δὰ κτ τῶ ἤδη σχολὴν ἦγε πλείω 
ἄλλος μιᾶς οἰκίας καὶ μιᾶς γεὺς ἐπιμελοῦ μενος. οὕτω 

“" καταστησάμενος τὰ αὑτοῦ ἐδίδαξε καὶ τοὺς περὶ αὐὖ- 
τὸν ταύτῃ τῇ καταστάσει χρῆσϑαι. 

Τὴν μὲν δὴ σχολὴν οὕτω χατεσχευάσατο ἑαυτῷ τεῖθ 
καὶ τοῖς περὶ αὐτόν, ἤρχετο δ᾽ ἐπιστατεῖν τοῦ εἶναι 
οἵους δεῖ τοὺς κοινῶνας. πρῶτον μὲν ὅπόσοι ὄντες ἱκα- 
γοὶ ἄλλων ἐργαζομένων τρέφεσϑαι μιἡ παρεῖεν ἐπὶ τὰς 
ϑύρας, τούτους ἐπεξ ζήτει, νομίζων τοὺς μὲν παρόντας 
οὐχ ἂν ἐθέλειν οὔτε καχὸν οὔτε αἰσχρὸν οὐδὲν ἄν 
πράττειν καὶ διὰ τὸ παρὰ τῷ ἄρχοντι εἶναι καὶ διὰ τὸ 
εἰδέναι ὅτι δρῷντ' ἄν ὅ,τι πράττοιεν ὑπὸ τῶν βελτί- 
στων" οἱ δὲ μὴ παρεῖεν, τούτους ἡγεῖτο ἢ ἀχρατείᾳ 
τινὶ ἢ ἀδικίᾳ ἢ ἀμελείᾳ ἀπεῖναι. τοῦτο οὖν ποῶτον διη-17 
γησόμεϑα ὡς προςηγάγκαξε τοὺς τοιούτους παρεῖναι. 

τῶν παρ᾽ ἑαυτῷ μάλιστα φίλων ἐχέλευσεν ἄν τινα λα- 
βεῖν τὰ τοῦ μὴ φοιτῶντος, φάσκοντα λαμβάνειν τὰ 
ἑαυτοῦ. ἐπεὶ οὖν τοῦτο γένοιτο, ἦχον ἂν εὐϑὺς οἱ στε- 
θόμενοι ιὡὡς ἠδικημένοι. ὃ δὲ Κῦρος πολὺν μὲν χρόνον "8 
οὐχ ἐσχόλαζε τοῖς τοιούτοις ὑπαχοΐειν " ἐπεὶ δὲ ἀχού- 
σειεν αὐτῶν, πολὺν χούνον ἀνεβάλλετο τὴν διαδικασίαν. 
ταῦτα δὲ ποιῶν ἡγεῖτο προςεϑίζειν αὐτοὺς ϑεραπεύειν, 
ἧττον δὲ ἐχϑρῶς ἢ εἶ αὐτὸς κολάζων ἡνάγχαζε παρεῖ- 

ΓᾺ " 
γαι. εἷς μὲν τρύπος διδασχαλίας ἢ ἣν αὐτῷ οὗτος τοῦ πα-ῖ9 
θεῖναι; ἄλλος δὲ τὸ τὰ ῥᾷστα καὶ χερδαλεώτατα τοῖς 
παροῦσι προςτάττειν, ἄλλος δὲ τὸ μηδέν. ποτὲ τοῖς 
ἀποῦσι νέμειν" ὃ δὲ δὴ μέγιστος τρόπος τῆς ἀνάγκης 
ἦν, εἴ τις τούτων μηδενὸς ὑπαχούοι, ἀφελόμενος ἂν 
τοῦτον ἃ ἔχοι ἄλλῳ ἐδίϑθου ἃ ὃν (ὔετο δύνασϑαι ἂν ἐν τῷ 
δέοντι παρεῖναι" καὶ οὕτως ἐγίγνετο αὐτῷ φίλος χρή- 
σιμος ἀντὶ ἀχρήστου. ἐπιζητεῖ δὲ καὶ ὃ νῦν βασιλεύς, 
ἤν τις ἀπῇ οἷς παρεῖναι καϑήκεξι: 

Ι, 2 

20 
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21 Τοῖς μὲν δὴ μὴ παροῦσιν οὕτω προςεφέρετο. τοὺς 
δὲ “παρέχοντας ἑαυτοὺς ἐνόμιζε μάλ ιστα ἂν ἐπὶ τὰ χαλὰ 
χαὶ ἀγαϑὰ ἐπαίρειν, ἐπείπερ ἄρχων αὐτῶν ἐνόμιζε δι- 
καίως εἶναι; εἰ αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπιδεικνύειν πειρῷτο τοῖς 
ἀρχομένοις πάντων μιάλιστα κεχοσμημιένον τῇ ἀρετῇ. 

25αἰσϑάνεσϑαι μὲν γὰρ ἐδόχει χαὶ διὰ τοὺς γραφομένους 

νόμους βελτίους γιγνομένους ἀνθϑοώπους" τὸν δὲ ἀγα- 
ϑὸν ἄρχοντα βλέποντα νόμον. ἀνϑρώποις ἐνόμισεν, ὅτι 
καὶ τάττειν ΣΣ ἐστι χαὶ ὁρᾶν τὸν ἀταχτοῦντα καὶ 

οϑχολάζειν. οὕτω δὴ γιγνώσκων ποῶτον μὲν τὰ περὶ τοὺς 
ϑεοὺς μᾶλλον ἐχπονοῦντα ἐπεδείκνυεν ἑαυτὸν ἐν τούτῳ 
τῷ χρόνῳ, ἐπεὶ εὐδαιμονέστερος ἦν. καὶ τότε πρῶτον 
χατεστάϑησαν οἱ μάγοι, ὕμνει τε ἀεὶ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ 
τοὺς ϑεοὺς καὶ ἔϑυεν ἀν᾽ ἑκάστην ἡμέραν οἷς οἵ μάγοι 

24ϑεοῖς εἴποιεν, οὕτω δὴ τὰ τότε κατασταϑέντα ἔτι καὶ 
γῦν διαμένει παρὰ τῷ ἀεὶ ὄντι βασιλεῖ. ταῦτα οὖν πρῶ- 
τον ἐμιμοῦντο αὐτὸν χαὶ οἱ ἄλλοι Πέρσαι, νομίζοντες 
καὶ αὐτοὶ εὐδαιμονέστεροι ἔσεσϑαι, ἢν ϑεραπεύωσι τοὺς 
ϑεούς, ὥςπερ ὃ εὐδαιμονέ στατός τε ὧν καὶ ἄρχων" «καὶ 

25 Κύρῳ δ᾽ ἂν ἡγοῦντο ταῦτα ποιοῦντες ἀρέσκειν. ὃ δὲ 
Κῦρος τὴν τῶν μεϑ' αὑτοῦ εὐσέβειαν καὶ ἑαυτῷ ,ἀγα- 
ϑὸν ἐνόμιζε, λόγι ζόμενος ὥςπερ, οἱ πλεῖν αἱρούμενοι 
μετὰ τῶν εὐσεβῶν μᾶλλον ἢ μετὰ τῶν ἠσεβηκέναι τι 
δοχούντων. πρὸς δὲ τούτοις ἐλογίζετο ὡς εἰ πάντες οἵ 
κοινιῦνες ϑεοσεβεῖς εἶεν, ἧττον ἂν αὖ τοὺς ἐθέλειν περι 
τε ἀλλή Ε τυ ἀνόσιόν τι ποιεῖν καὶ περὶ ἑαυτόν, εὐεργέ- 

2θτης »ομές ζων εἶναι τῶν χοιγώνων. ἐμφανίζων δὲ χαὶ τοῦτο 
ὅτι περὶ πολλοῦ ἐποιεῖτο μηδένα μήτε, φίλον ἀδικεῖν 
μἦτε σύμμαχον, ἀλλὰ τὸ δίκαιον ἰσχυρῶς δρῶν, μᾶλ- 
λον χαὶ τοὺς ἄλλους ᾧετ' ἂν τῶν μὲν αἰσχρῶν κερδῶν 

2γἀπέχεσϑαι, διὰ τοῦ δικαίου δ᾽ ἐϑέλειν: πορίζεσϑαι. καὶ 
αἰδοῦς δ᾽ ἂν ἡγεῖτο μᾶλλον πάντας ἐμπιπλάναι, εἰ αὖ- 
τὸς φανερὸς εἴη πάντας οὕτως αἰδούμενος ὡς μήτ' εἶ- 

ϑπεῖν ἂν “μήτε ποιῆσαι μηδὲν αἰσχρόν. ἐτεχμαίρετο δὲ 
τοῦτο οὕτως ἕξειν ἐχ τοῦδε" μὴ γὰρ ὅτε ἄρχοντα, ἀλλὰ 
καὶ οὕς οὐ φοβοῦνται, μᾶλλον τοὺς αἰδουμένους αἰδοῦν- 
ται τῶν ἀναιδῶν οἱ ἄνϑρωποι" καὶ γυναῖκας δὲ ἃς “ἂν 
αἰδουμένας αἰσϑάνωνται, ἀνταιδεῖσϑαι μᾶλλον ἐϑέλου- 

ὦθσιν δρῶντες. τὸ δ᾽ αὖ πείϑεσθαι οὕτω μάλιστ᾽ ἂν ᾧετο 



:18Β. ΥΠ|. ΟΑΡ,. 1. 245 

ἔμμονον εἶναι τοῖς περὶ αὐτόν, εἰ τοὺς ἀπροφασίστως 
πειϑομένους “φανερὸς εἴη μᾶλλον τιμῶν τῶν τὰς μιε- 
γίστας ἀρετὰς καὶ ἐπιπονωτάτας δοχούντων παρέχεσϑαι, 
γιγνιύσχων δ᾽ οὕτω καὶ ποιῶν διετέλει. καὶ ΄σωφροσύνηνϑο 
δ᾽ αὑτοῦ ἐπιδειχγὺς μᾶλλον ἐποίει χαὶ ταύτην πάντας 
ἀσχεῖν. ὅταν γὰρ δρῶσιν, ᾧ μάλ ἱστα ἕξεστιν ὑβρίζειν, τοῦ- 
τον σωφρονοῦντα, οἵτω μᾶλλι ον οἵ γε ἀσϑενέ ἐστεροι ἐθέ- 
λουσιν οὐδὲν ὑβριστικὸν ποιοῦντες φανεροὶ εἶναι. διήηοει31 
δὲ αἰδῶ καὶ σωφροσύνην τῇδε, ὡς τοὺς μὲν αἰδουμέ- 
γους τὰ ἐν τῷ φανερῷ αἰσχρὰ φεύγοντας, τοὺς δὲ σώ- 
φρονας καὶ τὰ ἐν τῷ ἀφανεῖ. καὶ ἐγκράτειαν δὲ οὕτω32 
μάλιστ' ἂν ὔετο ἀσκεῖσθαι, εἰ αὐτὸς ἐπιδεικνύοι ἕαυ- 
τὸν μὴ ὑπὸ τῶν παραυτίχα ἡδονῶν ἑλχόμενον ἀπὸ τῶν 
ἀγαθῶν, ἀλλὰ προπογεῖν οὐδ ονίς πρῶτον σὺν τῷ χκα- 
λῷ τῶν εὐφροσυνῶν. τοιγαροῦν τοιοῦτος ὧν ἐποίησεν33 
ἐπὶ ταῖς ϑύραις πολλὴν μὲν τῶν χειρόνων εὐταξίαν, 
ὑπεικόντων τοῖς ἀμείνοσι, πολλὴν δ᾽ αἰδῶ καὶ εὐχο- 
σμίαν πρὸς ἀλλήλους. ἐπέ τως δ᾽ ἂν ἐχεῖ οὐδένα οὔτε 
ὀργιζόμενον. κραυγῇ οὔτε χαίροντα ὑ ϑριστικιῆς γέλωτι, 
ἀλλὰ ἰδὼν ἂν αὐτοὺς ἦγ ἤσω τῷ ὄντι εἰς χάλλος γον 

Τοιαῦτα μὲν δὴ ποιοῦντες χαὶ δρῶντες ἐπὶ ϑύραις84 
διῆγον. τῆς πολεμικῆς δ᾽ ἕνεχα ἀσκήσεως ἐπὶ ϑη ραν 
ἐξῆγεν οὕςπερ ἀσχεῖν ταῦτα ᾧετο χρῆναι" ταύτην ἢ) οὐ-᾿ 
μένος. χαὶ ὅλως ἀρίστην ἄσκησιν πολεμικῶν ναι » καὶ 
ἱππικῆς δὲ ἀληϑεστάτην. καὶ γὰρ ἐπόχους ἐν παντοῦδα-85 
ποῖς χωρίοις αὕτη μάλ στα ἀποδείχνεσι διὰ τὸ ϑηρίοις 
φεύγουσιν ἐφέπεσϑαι, χαὶ ἀπὸ τιῦν ἵππων ἐνεργοὺς αὕτη 
μάλ ιστα ἀπεργάζεται διὰ τὴν τοῦ λαμβάνειν φιλοτιμίαν 
καὶ ἐπιϑυμίαν. καὶ τὴν ἐγχράτειαν δὲ καὶ πόνους χαὶβ88 
ψύχη χαὶ ϑάλπη καὶ Ἴωνι καὶ δίψος δύνασϑαι 4ἔρειν 
ἐνταῦϑα μάλιστα προςείϑιζε τοὺς κοινῶνας. καὶ νῦν δ᾽ 
ἔτι βασιλεὺς καὶ οἱ ̓ ἄλλοι οἱ περὶ βασιλέα ταῦτα ποι- 
οὔντες διατελοῦσιν. ὅτι μὲν οὖν οὐχ ὠξτο “προςήκειν οὐ-97 
δενὶ ἀοχῆς ὅςτις μὴ βελτίων εἴη τιῦν ἀρχομένων καὶ 
τοῖς 7 προειρημένοις χιῶσι δη) λον, καὶ ὅτι οὕτως ἀσχῶν 
τοὺς περὶ αὐτὸν πολὺ μάλιστα αὐτὸς ἐξεπόνει καὶ τὴν 
ἐγχράτειαν καὶ τὰς πολεμικὰς τέχνας καὶ τὰς μελέτας. 

36. ἐγχράτειαν αἃ προςεϑίζειν, πόνους --ἰ δέψος δὰ φέρειν 
χοίογαπίαχ. 
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ϑϑχαὶ γὰρ ἐπὶ ϑήραν τοὺς ς μὲν ἄλλους ἐξῆγεν, ὅπότε μὴ 
’ 

μένειν ἀνάγκη τις εἴη, αὐτὸς δὲ καὶ ὁπότε ἀνάγκη εἴη, 
οἴχοι ἐϑή ρα τὰ ἐν τοῖς παραδείσοις ϑηρία τρε ὀμένα, 
καὶ οὔτε αὐτός ποτε πρὶν ἱδρῶσαι δεῖπνον Πρεῖτο οὔτε 
ἵπποις ἀγυμνάοτοις σῖτον ἐνέβαλλε" συμπαρεχάλει δὲ 
καὶ εἰς ταύτην τὴν ϑήραν τοὺς περὶ αὐτὸν σχηπτού- 

ὥθγους. τοιγαροῦν πολὺ μὲν αὐτὸς διέφερεν ἐν πᾶσι τοῖς 
καλοῖς ἔργοις, πολὺ δὲ οἱ περὶ ἐκεῖνον, διὰ τὴν ἀεὶ μὲε- 
λέτην. παράδειγμα μὲν δὴ τοιόνδε ἑαυτὸν παρείχετο. 
πρὸς δὲ τούτῳ καὶ τῶν ἄλλων οὕςτινας μάλιστα δριύη τὰ 
καλὰ διώκοντας, τούτους χαὶ δώροις χαὶ ἀρχαῖς καὶ ἕδραις 
καὶ πάσαις τιμαῖς ἐγέραιρεν " ὥςτε πολλὴν πᾶσι φιλο- 
τιμίαν ἐνέβαλλεν ὅπως ἕχαστος ἄριστος φανείη Κύ θῳ, 

40 ΜΚαταμιαϑεῖν δὲ τοῦ Κύρου δοκοῦμεν ὡς οὐ τούτῳ 
μόνῳ ἐνόμιζε χρῆναι τοὺς ἄρχοντας τον ἀρχομένων 
διαφέρειν; τῷ βελτίονας αὐτῶν εἶναι, ἀλλὰ χκαὶ χατα- 
γοητεί εἰν ξτο χρῆναι αὐτούς. στολήν τε γοῦν ἔΐλετο 
τὴν Π]ηδικὴν αὐτός τε φορεῖν καὶ τοὺς χοινῶνας ταύ- 
τὴν ἔπεισεν ἐνδύεσϑαι" αὕτη γὰρ αὐτῷ συγχρύπτειν 
δόξαι εἰ τίς τι ἐν τῷ σώματι ἐν 'δεὲς ἔχοι, χαὶ καλλί- 

4! στους καὶ μιἐγίστους ᾿ἐπιδεικνύν 'αι τοὺς φοροῦντας " καὶ 
γὰρ τὰ ὑποδήματα τοιαῦτα ἔχουσιν ἐν οἷς μάλιστα λα- 
ϑεῖν ἔστι χαὶ ὑποτιϑεμένους τι ὥςτε δοχεῖν μείζους εἷ-- 
γαι ἢ εἰσί" καὶ ὑποχρίεσϑαι δὲ τοὺς ὐφϑαλμοὺς προς- 
ίετο, ὡς ὐοφϑαλμότεροι φαίνοιντο ἢ «εἰσί, καὶ ἐντρί- 

42βεσϑαι, τὡς εὐχροώτεροι δρῶντο ἢ πεφύχασιν. ἐμελέτησε 
δὲ κ χαὶ ὡς μηδὲ πτύοντες μηδὲ ἀπομυττόμενοι φανεροὶ 
εἶεν, μηδὲ μεταστρεφόμενοι ἐπὶ ϑέαν μηδενός, ὡς οὐ- 
δὲν θαυμάζοντες. πάντα δὲ ταῦτα ᾧετο φέρειν τι εἷς τὸ 
δυςκαταφρονητοτέρους φαίνεσϑαι τοῖς ἀρχομένοις. 

48 Οὺς μὲν δὴ ἄρχειν ᾧετο χρῆναι, δι᾿ ἑαυτοῦ οὕτω 
κατεσχεύαζε καὶ μελέτῃ χαὶ τῷ σεμνῶς προεστάναι αὖ- 
τῶν" οὺς δ᾽ αὖ κατεσχεύαζεν εἰς τὸ δουλεύειν, τούτους 
οὔτε μελετᾶν τῶν ἐλευϑερίων πόνων οὐδένα παρώρμα οὔτε 
ὅπλα κεχτῆσϑαι ἐ ἐπέτρεπεν" ἐπειμεελεῖτο δὲ ὁ ὅπως μήτε ἄσιτοι 

ἀάμήτε ἄποτοί ποτε ἔσοιντο ἐλευθερίων ἕ ἕνεχα μελετημάτων. 
καὶ γὰρ ὅπότε ἐλαίνοιεν τὰ ϑηρία τοῖς ἱππεῦσιν εἰς τὰ 

40. στολήν τε] ΑΡδοϊνίϊαν βιἰχιιοίυαστα 85. 41. χαὶ ὑποχρίέε- 
σϑιωι δέ. 

πε"; 
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πεδία, φέρεσϑαι σῖτον εἰς ϑή θαν τού τοις ἐπέτρεπε, τῶν 
Ν 

δὲ ἐλευϑέρων οὐδενί" χαὶ ὁπότε πορεία εἴη , ἦγεν αὖ- 
τοὺς εἰς τὰ ὕδατα ὥςπερ τὰ ὑποζύγια. τ ὁπότε δὲ 
ὥρα εἴη ἀρίστου, ἀνέμενεν αὐτοὺς ἔςτε ἐμφάγοιέν τι, 
ὡς μὴ βουλιμιᾷεν. (ὥςτε καὶ οὗτοι αὐτὸν ὥςπερ οἱ 
ἄριστοι πατέρα ἐχάλοτν, ὅτε ἐπειιέλξετο αὐτῶν ὅπως 
ἀναμφιλό; Ὡς ἀεὶ ἀϑὸ ρῶν οδα διατελοῖεν. 

1 μὲν δὴ ὅλη Περσῶν ἀρχῇ οὕτω τὴν ἀσφάλειαν 45 
κατεσχεύαζεν. ἑἕαυτιῶ δὲ ὅτι μὲν οὐχ ὑπὸ τῶν κατάστρα- 
ψφέντων κίνδυνος εἴν παϑεῖν τι ἰσχυρῶς ἐθάῤῥει" καὶ 

γὰρ ἀνάλ χιδας 7) ὙΤΑ εἶναι αὐτοὲς χαὶ ἀσυντάχτους ὃν-- 
τας ἑώρα, καὶ πρὸς “τούτοις οὐδὲ ἐπλησίαζε τούτων 
οὐδεὶς αὐτῷ οὔτε νυχτὸς οὔτε ἡμέρας. οὺς δὲ κρατίστους48 
τὲ ἡγεῖτο καὶ εὑ πελισμέν Ὃυς χαὶ ᾿ἀϑρόους ὃ οντάς ἑώρα, καὶ 

τοὺς μὲν αὐτῶν ἤδει ἱππέων ἡγεμόνας ὄντας, τοὺς δὲ 
πεζῶν" ̓ πολλοὺς δὲ αὐτῶν χαὶ φοονήματα ἔχοντας 1 ἦσϑά- 
γέτο ὡς ἱχανοὺς ὄνταις ἄρχειν" χαὶ τοῖς φύλ αξι δὲ αὖ- 
τοῦ οὗτοι μάλιστα ἐπλ γσίαζον, καὶ αὐτῷ δὲ τῷ “Κύρῳ 
τούτων πολλοὶ πολλάχις συνεμίγνεσαν" ἀνάγκη; γὰρ ἦν, 
εἴ τι χαὶ χρῆσϑαι ἔμελλεν αὐτοῖς" ὑπὸ τούτων οὖν καὶ 
κίνδυνος ἦν αὐτὸν μάλιστα παϑεῖν τι κατὰ πολλ οὺὑὺς τρό- 
πους. σχοπιῶν οὖν ὅπως ἂν αὐτῷ καὶ τὰ ἀπὸ τούτων 47 
ἀχίνδυνα γένοιτο, τὸ μὲν περιελέσϑαι αὐτῶν τὰ ὅπλα 
καὶ ἀπολέμους ποιῆσαι ἀπεδοκίμασε, καὶ ἄδικον ἡγού- 
μένος. καὶ χατάλυσιν τῆς ἀρχῆς ταύτην νομίζων" ὑπ δ᾽ 
αὖ μὴ ταρεηθε αὐτοὺς καὶ τὸ ἀπιστοῦντα φανερὸν 
εἶναι ἀρχὴν ἢ ἤσατο πολέμου" ἕν δὲ ἀντὶ πάντων τού- 48 
τῶν ἔγνω χὰ ̓χράτιστον εἶναι πρὸς τὴν ἑαυτοῦ ἀσφά- 
λειαν καὶ χάλλιστον, εἶ δύναιτο ποιῆσαι τοὺς χρατίς- 
στους ἑαυτῷ μᾶλλον φίλους ἢ ἀλλήλοις. ὡς οὖν ἐπὶ τὸ 
φιλεῖσϑαι ϑοκεῖ ἡμῖν ἐλϑεῖν, τοῦτο πειρασόμεθα διη- 
γήσασϑαι. 
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σΑΡΨΓΈΤ Π.' 

ἍΠΤΪΕς Ρυϊποίραμ εἶδος ἄθβ βιὰ σηθηβα πιἰιιορθαῖ, δἷτία οοϑ 
οΥμαθαὶ ἀοηΐβ, οπιπῖμο 56 επουοΐιπι οἱ ΠΡογαΐθμν ἀάνευβιβ ε09 
ΡῬτυδερεθαῖ: εἴαπι τε ϊοοϑ σομβε τε ραῖ, απ δερτοϊαπιεβ τὰς 
γταγεπῖ, Ἐοάδηιν φομβῖϊο, πὶ δἰϊ αι ἀξεδειεϊοιῖς ἐπιδς δοο 816- 
τεῖισ, οογίδηνϊηᾶ ᾿πϑετιι 

Πρῶτον μὲν γὰρ διὰ παντὸς ἀεὶ τοῦ χρόνου φιλαν- 
ϑρωπίαν τῆς ψυχῆς ὡς ἠδύνατο μάλιστα ἐνεφάνιζεν, 
ἡγούμενος, ὥςπερ οὐ ῥάδιόν ἐστι φιλεῖν τοὺς μισεῖν δο- 
χοῦντας οὐδ᾽ εὐνοεῖν τοῖς καχόνοις, οὕτω καὶ τοὺς γνω- 
σϑέντας ὡς φιλοῦσι καὶ εὐνοοῦσιν, οὐχ ἂν δύνασθαι 

2 ἐισεῖσϑαι ὑπὸ τῶν φιλ εἴσϑαι ἡγουμένων. ᾿ ἕως μὲν οὖν 
χρήμασιν ἀδυνατώτερος ἣν εὐεργετεῖν, τῷ τὲ προνοεῖν 
τῶν συνόντων καὶ τῷ προπονεῖν καὶ τῷ συνηδόμενος 
μιὲν ἐπὶ τοῖς ἀγαϑοῖς᾽ φανερὸς εἶναι, συναχϑόμενος δὲ 
ἐπὶ τοῖς κακοῖς, τούτοις ἐπειρᾶτο τὴν φιλίαν ϑηρεύειν " 
ἐπειδὴ δὲ ἐγένετο αὐτί ὥςτε χρήμασιν. εὐεργετεῖν, δοχεῖ 
ἡμῖν γνῶναι πριίῦτον μὲν ὡς εὐεργέτημα ἀνθρώποις 
πρὸς ἀλλήλους οὐδέν ἐστιν ἀπὸ τῆς αὐτῆς δαπάνης 
ἐπιχαριτώτερον ἢ σίτων χαὶ ποτῶν μετάδοσις. τοῦτο δ᾽ 
οὕτω »γομίέσας πρῶτον μὲν ἐπὶ τὴν αὑτοῦ τράπεζαν συν- 
ἔταξεν ὅπως οἷς αὐτὸς σιτοῖτο σίτοις τούτοις ὅμοια 
ἀεὶ παρατίϑοιτο αὐτῷ ἱκανὰ παμπόλλοις ἀνϑρώποις " 
ὅσα δὲ παρατεϑείη, ταῦτα πάντα, πλὴ ἣν οἷς αὐτὸς χαὶ οἱ 
σύνδειπνον χοήσαιντο, διεδίδου οἷς ἀεὶ ᾿βούλοιτο τῶν 
φίλων μνήκην ἐνδείχνυσϑαι ἢ φιλοφροσύνην. διέπεμπε 
δὲ χαὶ τοῦ τοις οἷς ἀγασϑείηῃ, ἢ ἐν φυλαχαῖς ἢ ἐν ϑερα- 
πείαις ἢ ἐν αἱςτισινοῦν πράξεσιν, ἐνσημαινόμενος. τοῦτο 
ὅτι οὐχ ἂν λανϑάνοιεν χαρίζεσθαι βουλόμενοι. ἐτίμα δὲ 
καὶ τῶν οἰκετῶν ἀπὸ τῆς τραπέξ τῆς δπότε τινὰ ἐπαινέ- 
σειε" χαὶ τὸν πάντα δὲ σῖτον τῶν οἰχετιῦν ἐπὶ τὴν αὑτοῦ 
τράπεζαν ἐπετίϑετο, οἰόμενος ὥςπερ καὶ τοῖς κυσὶν ἐμ- 

1. χαχόνοις οὐπὶ 4110 τιῆϊι5 σππδοσιπη. Ὑ αἰσὸ χαχογνόοις. Ἐθατα 
Ηΐϑι. συ. ἢ. 1. 8. δύςνοι ρτὸ δύςνοοι βουϊεπάνπι 6558 ρσοβα- 
ΒΠῸ τεάάϊι νἱβ Ἔεχεπιρίουυιπι 486 εὔνους αϊγΟΖιι8 γι πηΘγῸ 5ΕΠΡΘΣ 
8 Χεομπορβομῖα μὰς ἔογπια αϊοῖο: οὐ τ πιᾶσὶς βἰθὶ οορτιο ρΡ6- 
δγοουμηὶ ΠΡγανῖ. 3. ἐπὶ δὰ παοατίϑοιτο Ῥειίπεοι: παὶς ἀ6- 
οϑαὶ δοβμρίάρδεις. 
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ποιεῖν τινα χαὶ τοῦτο εὔνοιαν. εἶ δὲ χαὶ ϑεραπείεσϑαί 
τινα βούλοιτο τῶν φίλων ὑπὸ πολλῶν, καὶ τούτοις ἔπειε- 
πὲν ἀπὸ τραπέζης " καὶ νῦν γὰρ ἔτι οἷς ἂν δοῶσι πεμιπό- 
μενα ἀπὸ τῆς βασιλέως τραπέζης, τούτους πάντες μᾶλλον 
ϑεοαπεύίουσι, νομίζοντες αὐτοὺς ἐντίμους εἶναι καὶ ἵχα- 
γοὺς διαποάττειν, ἤν τι δέωνται. ἕτι δὲ χαὶ οὐ τούτων 
μόγον ἕνεχα τῶν εἰρημένων εὐφοαίνει τὰ πεμπόμενα 
παρὰ βασιλέως, ἀλλὰ τῷ ὄντι καὶ ἡδονῇ πολὺ διαφέρει 
τὰ ἀπὸ τῆς βασιλέως τραπέζης. καὶ τοῦτο μέντοι οὕτως 
ἔχειν οὐδέν τι ϑαιμαστόν" ὥςπερ γὰρ καὶ αἱ ἄλλαι 
τέχναι διαφερόντως ἐν ταῖς μεγάλαις πόλεσιν ἔξειογα- 
σμέναι εἰσί, χατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰ παρὰ βα- 
σιλεῖ σῖτα πολὺ διαφερόντως ἐχπεπόνηται. ἐν μὲν γὰρ 
ταῖς μιχραῖς πόλεσιν οἱ αὐτοὶ ποιοῦσι κλίνην, ϑίύοαν, 
ἄροτρον, τράπεζαν, πολλάχις δ᾽ ὁ αὐτὸς οὗτος καὶ οἷ- 
χοδομιεῖ, καὶ ἀγαπᾷ ἢν χαὶ οὕτως ἱχανοὺς αὐτὸν τρέ- 
φειν ἐργοδῦτας λαμβάνῃ" ἀδένατον οὖν πολλὰ τεχνώ- 
μένον ἄνϑοωπον πάντα χαλιῦς ποιεῖν. ἐν δὲ ταῖς ειεγά-- 
λαις πόλεσι διὰ τὸ πολλοὺς ἑκάστου δεῖσϑαι ἀρχεῖ χαὶ 
μίᾳ ἑκάστῳ τέχνη εἰς τὸ τρέφεσθαι, πολλάκις δὲ οὐδ᾽ 
ὅλη μία, ἀλλ᾿ ὑποδήματα ποιεῖ ὃ μὲν ἀνδρεῖα, ὃ δὲ 
γυναιχεῖα, ἔστι δὲ ἔνϑα καὶ ὑποδήματα ὃ μὲν νευροῤ- 
ῥαφῶν μόνον τρέφεται, ὃ δὲ σχίζων, ὃ δὲ χιτῶνας μιόνον 
συντέμνων, ὃ δέ γε τούτων οὐδὲν ποιῶν ἀλλὰ συντιϑεὶς 
ταῦτα. ἀνάγκη οὖν τὸν ἐν βραχυτάτῳ διατρίβοντα ἔργῳ 
τοῦτον χαὶ ἄριστα διηγαγχάσϑαι τοῦτο ποιεῖν. τὸ αὐτὸ 

5. αἱ ἔλλαι τεοῖε ϑοβηδίοτγιιβ, Ἐχοίάογαϊ δτιϊουιι5 τις μ]ουῖβ- 
416 Πἰρνῖς ὙΙ|}. 5. 75. -- ὁ δὲ σχίζων, ὁ δὲ χιτῶνας μόνον 
συντέμινω»ν) (Οα]οδοτιῆν αὶ σχισταί, προσχίσματα, ὑποσχί-- 
σμαία, περισχιδῆ, πολυσχιδῆ, λεπτοσχιδὴ ἀϊσεθαμίαν, δἀινο- 
τα ΘΒ μεϊάογιιβ. 1ἄδθη χιτῶνας ἐδ ρᾶγίθ οδϊοθαπνεμιὶ ἐμ 6 1 
Βοινδιιν 6556 “οι οχ ἴοσο Ανϊβιοιθὶῖβ ἈΒδι. 11. 190. 10. εἰ γὰρ 
πρέσχισμα χαὶ κεφαλὶς χαὶ χιτὼν γενέσϑαι δύναται, καὶ ὑπο- 
δήματα δύναται, χαὶ εἰ ὑποδήματα, χαὶ πρόσχισμα καὶ χε- 
φαλὶς χαὶ χιτών. -- ΓΙεομαβ ἀγάγχη --α διηναγχάσϑαι, 
αἱ οὔοινἴς οάΐϊοτεβ, ποιΐοτα ὄχϑηρὶα βιυὶ προςήκχει δεῖν, ἀνάγχη 
εἶν εἴ 5ἰνὰ. 06. χαῖρ αὐ θ᾽ Δ} 15 στ] ταΐοῖ αποΐ Θἃ- 

Ἰεπιιβ ἀθ Ηϊρροοτγαῖθ δἰριιπἀδητῖτι5 Ἰοαιτῖο δουῖθις νὸ]. Υ. Ρ. 645. 
εἄ. Βαᾶ5. οἱ δύνκμιν ἔχοντες ἑρμηνευτιχὴν εἷς τὴν ἐνέργειαν 
(ἰεε. ἐνάργεια») τῆς ἑρμηνείας ἀποβλέποντες οὐδὲ παραχολου-- 
ϑοῦσι τοῖς χατὰ μέρος ὀνόμασιν, ἀλλ ᾿ἐπιῤῥδέουσιν αὐτοῖς 

ων 
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δὲ τοῦτο πέπονϑε καὶ τὰ ἀμφὶ τὴν δίαιταν. ᾧ μὲν γὰρ Ἢ 
ὃ αὐτὸς χλίνην στρώννυσι, τράπεζαν κοσμεῖ, μάττει, 
ῦψα ἄλλοτε ἀλλοϊὰ ποιεῖ, ἀνάγκη, οἶμαι, τούτῳ, ὡς ἂν 
ἕχαστον προχωρῇ, οὕτως ἔχειν " ὅπου δὲ ἱκανὸν ἔργον 
ἑνὶ ἕψειν χρέα, ἄλλῳ ὀπτᾶν, ἄλλῳ δὲ ἰχϑὺν ἕψειν, 
ἄλλῳ ὀπτᾶν, ἄλλῳ ἄρτους ποιεῖν. χαὶ μηδὲ τούτους 
παντοδαπούς, ἀλλὰ ἀρχεῖ ἂν ἕν εἶδος εὐδοχιμοῦν πα- 
ράσχῃ; ἀνάγκη, οἶμαι, ταῦτα οὕτω ποιοΐμενα πολὺ δια- 
φερύντως ἐξειργάσϑαι ἕχαστον. 

7 1 “μὲν ΓΗ τῶν σίτων ϑεραπείᾳ τοιαῦτα ποιῶν πολὺ 
ὑπερεβάλλετο πάντας ὡς δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι 8ε- 
ραπεύων πολὺ ἐχράτει, τοῦτο νῦν διηγήσομαι" πολὺ 
γὰρ διενεγχκεὼν. και δ, ας, τῷ πλείστας βϑλῖγο ἤπνον λαμ- 
βάνειν πολὺ ἔτι πλέον διήνεγχε τῷ πλεῖστα ἀνθρώπων 
δωρεῖσθαι. καιῆοξε μὲν οὖν τούτου Κῦρος, διαμένει 

8 δὲ ἔτι χαὶ γῦν τοῖς βασιλεῦσιν ἢ πολ υδωρίᾳ. τίνι μὲν 
γὰρ φίλοι πλουσιώτεροι ὄντες φανεροὶ ῃ Περσῶν βασι- 
λεῖ; ; τίς δὲ χοσιιῶν κάλλιον φαίνεται στολαῖς τοὺς περὶ 
αὑτὸν ἢ βασιλεύς; τίνος δὲ δῶρα γιγνώσκεται ὥςπερ 
ἔνια τῶν βασιλέως ᾿ ψέλια καὶ στρεπτοὶ καὶ ἵπποι χϑυ- 
σοχάλινοι; οὐ γὰρ δὴ ἔξεστιν ἐχεῖ ταῦτα ἔχειν ᾧ ἂν 

9 μὴ βασιλεὺς δῷ. τίς ἮΝ ἄλλος λέγεται δώρων μεγέϑει 
ποιεῖν αἱρεῖσϑαι αὑτὸν χαὶ ἀντ᾽ ἀδελφῶν καὶ ἀντὶ πα- 
τέρων καὶ ἀντὶ παίδων ; τίς δ᾽ ἄλλος ἐδυνάσϑη ἐχθροὺς 
ἀπέχοντας πολλῶν μηνῶν ὁδὸν τιιωρεῖσϑαι ὡς Περσῶν 
βασιλεύς; τίς δ᾽ ἄλλος καταστρεψάμενος ἀρχὴν ὑπὸ 
τιῦν ἀρχομένων πατὴρ καλ οὔμενος ἀπέϑανεν ἢ Κῦρος; 
τοῦτο δὲ τοὔνομα δῆλον ὅτι εὐεργετοῦντός ἐστι μᾶλλον 

τ0ὴ ἀφαιρουμένου. μοι δ άμμ Ὁ δοδὸΣ ἃ δὲ ὡς καὶ τοὺς βασιλέως 

χαλου μένους ὀφϑαλμοὺς καὶ τὰ βασιλέως ὦτα οὐχ ἄλ- 
λως ἐχτήσατο ἢ τῷ δωρεῖσϑαί τε καὶ τιμᾶν" τοὺς γὰρ 
ἀπαγγείλαντας ὅσα καιρὸς αὐτῷ εἴη πεπύσϑαι μεγάλως 
εὐεργετῶν πολλοὺς ἑπεοίη σεν ἀνϑρώπους καὶ ὠταχου- 
στεῖν καὶ διοπτεύειν τί ἂν ἀγγείλαντες ὠφελήσειαν βα- 

11σιλέα. ἐκ τούτου δὴ καὶ πολλοὶ ἐνομίσϑησαν βασιλέως 
ὀφϑαλμιοὶ καὶ ΠΣ ὅ τα δὲ τις οἴεται ἕνα αἱρετὸν 

χρῶνται χατὰ τὴν τῶν Ἑλλήνων συνήϑειαν. 11. αἱρετὸν πος 
πὶ ρμοβϑῖϊ πος {τὴν οροτγίθαϊ εἰϊρὶ μβλο 5. ὦ 561 προρϑϑάῦο 
-οΪεςῖι τη. 

Ὡ.-«.«.«.ᾳ«ῳ«...- «ὦ τς “Ὡς τὰς ..,.χα.ὕ ““πὰπυσπ᾿οσσσππὰὐππσαπασ. ὰὐὰνττισαασινσν... ον 
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εἶναι ὀφϑαλιιὸν βασιλεῖ, οὐχ ὀρϑῶς οἴεται" ὀλέγα. γὰρ 
β εἷς γ᾽ ἂν ἴδοι καὶ εἷς ἀχούσειε" καὶ τοῖς ἄλλοις ὡς- 

περ ἀμελεῖν ἂν παραγγελλόμενον εἴη; εἰ ἑνὶ τοῦτο 
᾿ προςτεταγμένον εἴη" πρὸς δὲ χαὶ ὅντεναι γιγνιύσχκοιεν 

ὀφϑαλμὸν ὄντα, τοῦτον ἂν εἰδεῖεν ὅτι φυλάττεσϑαι δεῖ, 
ἑ ἀλλ' οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλὰ τοῦ φάσκοντος ἀκοῦσαί τι 

ἢ ἰδεῖν ἄξιον ἐπιιιελείας παντὸς βασιλεὺς ἀκούει. οὕτωϊ 2 
δὴ πολλὰ μὲν βασιλέως τα. πολλοὶ δὲ ὀφϑαλμοὶ γο- 
ενώ: καὶ φοβοῦ; ται πανταχοῦ λέγειν τὰ μὴ σύμε- 
φορα βασιλεῖ, ὥςπερ αὐτοῦ ἀκούοντος, καὶ ποιεῖν ἃ 
μὴ σύμφορα, ὡςπὲρ αὐτοῦ παρόντος. οὔχουν ὅπως 
μνησϑῆναι ἄν τις ἐτόλ σὲ πρός τινα περὶ Κύρου φλαῦ- 
ρόν τι, ἀλλ ὡς ἐν ὀφϑαλμοῖς πᾶσι καὶ ὠσὶ βασιλέως 

τοῖς ἀεὶ παροῦσιν οὕτως ἕχαστος διέκειτο. τοῦ δὲ οὕτω 
διαχκεῖσϑαι τοὺς ἀνθρώπους πρὸς αὐτὸν ἐγὼ μὲν οὐκ 
οἶδα ὅ,τι ἄν τις αἰτιάσαιτο μᾶλλον ἢ ὅτι μεγάλα ἤϑε- 
λὲν ἀντὶ μιχρῶν εὐεργετεῖν. 

Καὶ τὸ μὲν δὴ μεγέϑει δώρων ὑπερβάλλειν πλουσιώ- 13 
τατον ὄντα οὐ ϑαυμαστόν" τὸ δὲ τῇ ϑεραπείᾳ καὶ τῇ 
ἐπιμελείᾳ τῶν φίλων βασιλεύοντα περιγίγνεσθαι, τοῦτο 
ἀξιολογώτερον. ἐκεῖνος τοίνυν λέγεται κατάδηλος εἶναι 
μηδενὶ ἐ ἂν οὕτως αἰσχυν ϑεὶς ἡττώμενος ὡς φίλων ϑερα- 
πείᾳ" καὶ λόγος δὲ αὐτοῦ ἀπομνημονεύεται ὡς λέγοι14 
παραπλήσια. ἔργα εἶναι γομέως ἀγαϑοῦ καὶ βασιλέως 
ἀγαϑοῦ" τόν τε γὰρ νομέα χρῆναι, ἔφη εὐδαίμονα τὰ 
χτήνη ποιοῦντα χρῆσϑαι αὐτοῖς, ἢ δὴ προβάτων εὐ- 
δαιμονία, τόν τὲ βασιλέα ὡςαύτως εὐδαίμονας πόλεις 
καὶ ἀνθρώπους ποιοῦντα χρῆσϑαι αὐτοῖς. οὐδὲν οὖν 
θαυμαστόν, εἴπερ ταύτην εἶχε τὴν γνώμην, τὸ φιλο- 
γείχως ἔχειν πάντων ἀὐθρώνων ϑεραπείᾳ περιγίγνέσϑαι. 
καλὸν δὲ ἐπίδειγμα καὶ τοῦτο λέγεται Κῦρος ἐπιδεῖξαι 5 
Κροίσῳ, ὃτε ἐνουϑέτει αὐτὸν ὡς διὰ τὸ πολλὰ διδόναι 
πένης ἔσοιτο, ἐξὸν αὐτῷ ϑησαυοφΤοὺς͵ χρυσοῦ πλείστους 

β ἑνί γε ἀνδρὶ ἐν τῷ οἴχῳ χαταϑέσϑαι" χαὶ τὸν Κῦρον 
λέγεται ἐ ἐρέσϑαι, Καὶ πόσα ὃν ἤδη οἴξι μοι χρήματα 

β εἰναι; εἰ συνέλεγον χρυσίον ὥςπερ σὺ χελεύεις ἐξ ὅτου 
ἐν τῇ ἀρχῇ εἶμι; καὶ τὸν Κροῖσον εἰπεῖν πολύν τινα 

14. ἡ δὴ προβάτων εὐδαιμονίᾳ [4111 Βοβποίάουιπι «ιιοὰ ροϑὲ 
εὐδαίμονα ρμοβίϊα οιροτεὶ, ἀοοδαὶ πὰ δά 11. 2, 13. πιοπαΐπιιβ. 
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ἀριϑμόν. καὶ τὸν Κῦρον πρὸς ταῦτα, Ἶ27γε δή, φάναι, 
ὠ Κροῖσε, σύμπεμιψον ἄνδρα σὺν ᾿στάσπῃ τούτῳ 
ὅτω σὺ πιστεύεις μάλιστα. σὺ δέ, ὦ “Ὑστάσπα, ἕφη, 
περιελϑὼν πρὸς τοὺς φίλους λέγε αὐτοῖς ὅτι δέομαι χρυ- 
σίου πρὸς πρᾶξίν τινα" χαὶ γὰρ τῷ ὄντι προςδέομαι" 
χαὶ κέλευε αὐτοὺς ὁπόσα ἂν ἕχαστος δύνηται πορίσαι 
μοι χρήματα" γράψαντας δὲ καὶ κατασημηναμένους 'δοῦ- 

17γναι τὴν ἐπιστολὴν τῷ Κροίσου ϑεράποντι φέρειν. ταῦτα 
δὲ ὅσα ἔλεγε χαὶ γράψας χαὶ σὴ μηνάμενος ἐδίδου τῷ 
“Ὑστάσπῃ φέρειν πρὸς τοὺς ψίλ ους ἐνέγραψε δὲ πρὸς 
πάντας καὶ ὙὙστάσπην ὡς φίλον αὐτοῦ δέχεσϑαι. ἐπεὶ 
δὲ περιῆλϑε καὶ ἤνεγκεν ὃ Κροίσου γέ νόμον τὰς ἐπι- 
στολάς, ὃ μὲν δὴ ̓  Σστάσπης εἶπεν, Ὦ Κῦρε βασιλεῦ, 
καὶ ἐμοὶ ἤδη χρὴ ὡς πλουσίῳ χρῆσϑαι" πάμπολλα γὰρ 

1ϑἔχων πάρειμι δῶρα διὰ τὰ σὰ γράμματα. καὶ ὃ Κῦρος 
εἶπεν; Εἰς μιὲν τοίνυν καὶ οὗτος ἤδη ϑησαυρὸς ἡμῖν, 
ὧ Κροῖσε" τοὺς δ᾽ ἄλλους χαταϑεῶ καὶ λόγισαι πόσα 
ἐστὶν ἕτοιμκα χρή; ματα, ἣν τι δέωμαι χρῆσϑαι. λέγεται 
δὴ λογιζόμενος ὃ Κροῖσος πολλαπλάσια εὑρεῖν ἢ ἔφη 
Κύρῳ ἂν εἶναι ἐν τοῖς ϑησαυροῖς ἤδη, εἰ συνέλεγεν. 

19ἐπεὶ δὲ τοῦτο φανερὸν ἐγένετο, εἰπεῖν λέγεται ὃ Κῦρος, 
Ὁρᾷς, φάναι, ὦ Κροῖσε, ὡς εἰσὶ καὶ ἐμοὶ ϑησαυροί; 
ἀλλὰ σὺ μἐὲν χελεύεις με ψ. ἐμοὶ αὐτοὺς συδλλο δα 
φϑονεῖσϑαί τὲ δι᾿ αὐτοὺς καὶ μισεῖσϑαι χαὶ φύλακας 
αὐτοῖς ἐξφιστάν τά μισϑοϊρόρους τούτοις πιστεύειν" ἐγὼ δὲ 
τοὺς φίλους ρῤρώνι ποιῶν τούτους μοι νομίζω ϑη- 
σαυροὶς καὶ φύ λάκας ὅμα ἐμοῦ τὲ καὶ τῶν ἡμετέρων 
ἀγαϑῶν πιστοτέρους εἶναι ἢ εἶ φρουροὺς μισϑοφύρους 

20ἐπεστησάμην. καὶ ἄλλο δέ σοι ἐρῶ" ἐγὼ γάρ, ὦ Κροῖ- 
σε, ὁ ο μιὲν οἱ ϑεοὶ δόντες εἰς τὰς ψυχὰς τοῖς ἀνϑρώ- 

ποις ἐποίησαν ὁμοίως πάντας πένητας, τούτου μὲν οὐδ᾽ 
αὐτὸς δύναμαι περιγενέσϑαι, ἀλλ᾽ εἰμὶ ἄπληστος κἀγὼ 

21 ὥςπερ οἱ ἄλλοι χρημάτων" τῇδέ γε μέντοι. διαφέρειν 
μοι δοχῶ τῶν πλείστων ὅτι οἱ μιὲν ἐπειδὰν τῶν ἀρκούν-- 
των περιττὺ χτήσωνται, τὰ μὲν αὖ κατορύττουσι, τὰ δὲ 
κατασήπουσι, τὰ δὲ ἀριϑμοῦντες καὶ μετροῦντες καὶ ἱστάν-- 
τες καὶ διαψύχοντες καὶ φυλάττοντες πράγματα ἔχορόι, 

Ὁ: αὐ] Πεϊοιίοτο ἢρυὶ αὐτῶν. τπἰητιβ ΡΕπ65. Πι6 αὐτῶν αὖ- 
.-- διαψύχοντες} «ιᾶδὶ γεμι]δηὶεϑ: οορίοβα ἐθ μος σβϑιρο ἐϊ- 
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χαὶ ὅμως ἔνδον ἔχοντες τοσαῦτα οὔτε ἐσθίουσι πλείω ἢ 
δύνανται φέρειν, διαῤῥαγεῖεν γὰρ ἄν, οὔτ᾽ ἀμφιέννυνται 

Ἂ 
’ 

πλείω ἢ δύνανται φέρειν, ἀποπνιγεῖεν γὰρ ἄν, ἀλλὰ τὰ 
,’ 

περιττὰ χρήματα, ποσγματα ἔχουσιν. ἐγὼ ὴ ὑπηρετιῦ22 Ων 
) ’ 

μὲν τοῖς ϑεοῖς καὶ ὀρέγομαι ἀεὶ πλειόνων " ἐπειδὰν δὲ 
χτήσωμαι, ἃ ἂν ἴδω περιττὰ ὄντα τῶν ἐμιοὶ ἀρχούντων, 
τούτοις τάς τ ἐνδείας τῶν φίλων. ἑξαχοῦμαι χαὶ πλου- 
τίζων χαὶ εὐεργετῶν ἀνθρώπους εὔνοιαν ἐξ αὐτῶν χτῶ- 
μαι καὶ φιλίαν, καὶ ἐχ τούτων καρποῦμαι ἀσφάλειαν 
χαὶ εὔχλειαν " ἃ οὔτε κατασήπεται οὔτε ὑπερπληροῦντα 
λυμαίνεται, ἀλλὰ ἡ εὔχλεια ὅσῳ ἂν πλείων ἧ, τοσούτῳ 
καὶ μείζων καὶ καλλίων καὶ κουφοτέρα φέρειν γίγνεται, 
πολλάκις δὲ καὶ τοὺς φέροντας αὐτὴν χουφοτέρους πα- 
θέχεται. ὅπως δὲ καὶ τοῦτο εἰδῇς, ἔφη, ὦ Κροῖσε, ἐγὼ28 
οὐ τοὺς πλεῖστα ἔχοντας καὶ φυλ ἄττοντας πλεῖστα εὖ- 
δαιμονεστάτους ἡγοῦμαι" οἱ γὰρ τὰ τείχη φυλάττοντες 
οὕτως ἂν εὐδαιμονέστατοι εἴησαν" πάντα γὰρ τὰ ἐν 
ταῖς πόλεσι φυλάττουσιν" ἀλλ ὃς ἂν χτᾶσϑαί τε πλεῖ- 

στα δύνηται σὺν τῷ δικαίῳ, χρῆσϑαί τε πλείστοις σὺν 
τῷ "δ , τοῦτον ἐγὼ εὐδαιμονέστατον νομίζω [χαὶ τὰ 
χρήματα. χαὶ ταῦτα μὲν δὴ φανερὸς ἦν ὥςπερ καὶ 
ἐλεγε πράττων. 

Πρὸς δὲ τούτοις κατανοήσας τοὺς πολλοὺς τῶν ἀν-24 
ϑρώπων ὅτι ἣν μὲν ὑγιαίνοντες διατελῶσι, παρασκευά- 
ζονται ὅπως ἕξουσι τὰ ἐπιτήδεια χαὶ κατατίϑενται τὰ 
χρήσιμα εἰς τὴν τῶν ὑγιαινόντων δίαιταν, ὅπως δέ, ἢν 
ἀσϑενήσωσι, τὰ “σύμφορα παρέσται, τούτου οὐ πάνυ 
ἐπιμελομένους ἑώρα" ἔδοξεν οὖν καὶ ταῦτα ἐχπονῆσαι 
αὐτῷ, τούς τε ἰατροὺς τοὺς ἀρίστους συνεχομίσατο πρὸς 
αὑτὸν τῷ τελεῖν ἐθέλειν, καὶ ὁπόσα ἢ ὄργανα χρήσιμα 
ἔφη τις ἂν αὐτῶν γενέσϑαι ἢ ἢ ἢ φάρμακα ἢ σῖτα ἢ ποτά, 
οὐδὲν τούτων ὅ,τι οὐχὶ παρασχευάσας ἐϑησαύριζε παρ᾽ 
αὑτῷ. καὶ ὑπότε δέ τις ἀσϑενήσειε τῶν ϑεραπεύεσϑαι25 

χὶς Ἡριηβιουβιιβίι5. δα Ἰυτιοΐδη. νο]. ΠΙ. Ρ. 408, οἀ. ΡΙρ. 24. ἑώρα. 
ἔδοξεν οὐὔν] Υἱχ ὉΡῖι5 ποθεῖ 6 δ οο ἴθ, οὐἴι5. σαιιδδα πγᾶ-- 
πἰίςβία. δοχ τούς τε ἰατοούς ἐπ ΠΟΥ ἴιι8. ται 5 θυ ςσοτγδοῖον 

ἷη χαὶ ἰατοούς πλαϊαν τ, χᾶῖαϑ, αὶ νἱάθταν, τε ιοά Βᾶδο οὐπὶ 
Ρταροθάθιιιθ πϑοιῖς ποὰ αἰδὶ δὰ βεψιθμίία σοΐουνὶ Ρροϑ56. (πῇ, 
δ ΑἸἸδΒ..1.38,.:3; 
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ἐπικαιρίων, ἐπεσχόπει καὶ παρεῖχε πάντα ὕτου ἔδει" καὶ 
-- - ᾿ ῳ ; - 

τοῖς ἰατροῖς δὲ χάριν ἤδει, ὁπότε τις ἰάσαιτό τινα τοῖς 
παρ᾽ ἐχείνου λαμ ϑάνων. 

26 Ταῦτα μὲν δὴ καὶ τοιαῦτα πολλὰ ἐμηχανᾶτο πρὸς 
τὸ πρωτεύειν παρ᾽ οἷς ἐβούλετο ἑαυτὸν φιλεῖοϑαι. (ὧν 
δὲ προηγόρευέ τε ἀγῶνας καὶ ἀϑλα προὐτίϑει, φιλονειχίας 
ἐμποιεῖν βουλόμενος περὶ τῶν χαλῶν χαὶ ἀγαϑῶῦν ἔργων, 
ταῦτα τῷ μὲν Κύρῳ ἔπαινον παρεῖχεν ὅτι ἐπεμέλετο 
ὕπως ἀσχοῖτο ἢ ἀρετή" τοῖς μέντοι ἀρίστοις οἱ ἀγῶνες 
οὗτοι πρὸς ἀλλήλους καὶ ἔριδας χαὶ φιλονειχίας ἐνέ κλ- 

217}ον. πρὸς δὲ τούτοις ὥςπερ γόμον κατεστήσατο ὑ Κῦ- 

ρος, ὅσα διακρίσεως δέοιτο εἴτε δίκῃ εἶτε ἀγωνίσματι, 
τοὺς δεομένους διακρίσεις συντρέχειν τοῖς κριταῖς. δῆ- 
λον οὖν ὅτι ἐστοχάς ζόντο μὲν οἱ άνταγ ωνιζόμενοί τι ἀμι- 
φότεροι τῶν χουτίστων καὶ τῶν μάλιστα φίλων χριτῶν" 
ὗ δὲ μὴ γιχῶν τοῖς τιὲν νικῶσιν. ἐφϑόνει. τοὺς δὲ μὴ 
ἑαυτὸν χρίνοντας ἐμίσει" ὃ δ᾽ αὖ γιχιῦν τῷ διχαίω προς- 

Ζϑεποιεῖτο γικᾶν, ὥςτε χάριν οὐδενὶ ἡγεῖτο ὀφείλειν. καὶ 

Ἂ. 

οἱ πρωτεΐειν δὲ βουλόμενοι φιλίᾳ παρὰ Κύρῳ, ὥςπερ 
ἄλλοι ἐν πόλεσι, χαὶ οὗτοι ἐπιφ ϑόνως πρὸς ᾿ἀλλήλους 

εἶχον; ὥς ϑ᾽ οἱ πλέονες ἐκποδὼν ἐβούλοντο ὃ ἕτερος τὸν 
ἕτερον γενέσϑαι μᾶλλον ἢ σενέπραξαν ἄν τι ἀλλήλοις 
ἀγαϑόν. χαὶ ταῦτα μὲν δεδήλωται (ὡὡς ἐμηχανᾶτο τοὺς 
χρατίστους αὐτὸν μᾶλλον πάντας φιλεῖν ἢ ἀλλήλους. 

Ο.Α ῬΕΈΕΞ.. ἘΠ 

Ῥοπιρὰ Ογυῖ ρυϊπυιπι 6 γαρὶᾶ Ρεοάδιμ 5 ἃ Ιοοα βδογᾶ. 84- 
εὐἰς μοϑνιαοιὶβ παθοηῖαν Πιὶ Θαιιοϑί 68. ῬΉΘυ δι α5. σαὶ ΒοΙἶ 8 
Ρἰοθεῖο 6 ϑδοὶβ ΘΟΠ οαῖτιιν 416 αἀϊντατντεπι Ρτθῖῖο, εἰ χιὶθ ΠΥ 
Βομπὰ 818 ἀομαϊ ἰΐα, οὖ ἴρ886 ἋΡ 6δὸ φιδῃίιμι 5815 81} δ νυἱοϊαπι 

οἱ ουϊζιι ἀσοϊρ[αῖ. 

“- . .«- «ἢ 

Νῦν δὲ ἤδη διηγησόμεϑα ὡς τὸ πρῶτον ἐξήλα- 
σε Κῦρος ἐκ τῶν βασιλείων" καὶ γὰρ αὐτῆς τῆς ἐἔξε- 

25. τοῖς πιε]ίονθβ : οἀρίευν τῶν. Τῶν οἱ σεσιπι, λαμβάνων 
αὐ΄άϊιιην τἰ 11. 8. 17. ὅτι βάλλειν δεήσοι ἀναιρου μένους ταῖς 
βώλοις. 26. πρωτεύειν] Οομξ. ὙΠ]. 1. εχ. 27. συγτρέχει»)} 
59. ἑαυτοῖς ἴὰ ἀυαϊοῖθιις δ] Ἰρθμ 18. 

----ψ.--ξσΣΞ--ἡώ --:-:-----------οα-Ψα]σα- 
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λάσεως ἣ σεμνότης ἡμῖν δοχεῖ κίᾳ τῶν τεχγῶν εἶναι 
τιν μεμηχανημένων τὴν ἀρχὴν μὴ εὐκαταφρόνητον 
εἶναι. πρῶτον μιὲν οὖν πρὸ τῆς ἐξελάσεως εἰςκαλέσας 
πρὸς αὑτὸν τοὺς “τὰς ἀρχὰς ἔχοντας Περσῶν τε χαὶ 
τῶν ἄλλων συμμάχων διέδωχεν αὐτοῖς τὰς Π͵νδιχὰς 
στολάς" χαὶ τότε πρῶτον Πέρσαι Π]ηδιχὴν «στολὴν 
ἐνέδυσαν " διαδιδούς τε ἅμα τάδε ἔλεγεν «ΥΥ̓ΡΙΣ ὅτι ἐλά ά- 
σαι βούλοιτο εἰς τὰ τειεένη τὰ τοῖς θεοῖς ἐξῃρημένα 
καὶ ϑῦσαι μετ᾽ ἐχείνων. πάρεστε οὖν, ἔφη, [αὔριον] ἐ ἐπὶ 
τὰς ϑύρας κοσμηϑέντες ταῖς στολαῖς ταύταις πρὶν 
ἥλιον ἀνατέλλειν, χαὶ χκαϑίστασϑε ὡς ἂν ὑμῖν Φεραύ- 
λας ὃ Πέρσης ἐξαγγέ ἔλλῃ παρ᾿ ἐιιοῦ" καὶ ἐπειδάν, ἔφη, 
ἐγὼ ἡγῶμαι, ὃ ἕπεσϑε ἐν τῇ ῥηϑείσῃ, χώρᾳ. ἢν δ᾽ ἄρα 
τινὶ δοχῇ ὑμῶν ἄλλῃ κάλλιον εἶναι ἢ ὡς ἂν νν ἐλαύ- 
νωμεν, ἐπειδὰν πάλιν ἔλ ϑωμεν, διδασχέτω με" ὅπη γὰρ 
ἂν τἰλλχϊξξὸν καὶ ἄριστον ὑμῖν δοχῇ εἶναι, ταύτῃ ἕ ἕχα- 
στα δεῖ χαταστήσασϑαι. ἐ ἐπεὶ δὲ τοῖς κρατίστοις διέδωχε 
τὰς χαλλίστας στολάς, ἐξέφερε δὴ καὶ ἄλλας π]ηδιχὰς 
στολάς, παμπόλλας γὰρ παρεσχευάσατο, οὐδὲν φειδό- 
μενος οὔτε πορφυρίδων οὔτε ὀρφνίνων υὔτε φοινικίδων 
οὔτε καρυχίνων ἱματίων " νείιιας δὲ τούτων τὸ μιέρος 
ἑχάστῳ τῶν ἡγεμόνων ἐχέλευσεν αὐτοὺς τούτοις κοσμεῖν 
τοὺς αὑτῶν φίλους, ὥςπερ, ἔφη, ἐγὼ, ὑκιᾶς “ποσμῶ, 
καί τις τῶν παρόντων ἐπήρετο αὐτὸν Σὺ δέ, ὦ Κῦρε, 
ἔφη, πότε κοσμήσῃ; Σ ἀπεκρίνατο, Οὐ γὰρ γῦν, 
ἔφη, δοκῶ ὑμῖν αὐτὸς χοσμεῖσϑαι ὑκιᾶς χκοσμίῦν; ἀμέ- 
λει, ἔφ ῆ; ἢν δύνωμαι ὗ υμᾶς τοὺς φίλους εὖ ποιεῖν, ὑποί- 
αν ἂν ἔχων τυγχάνω στολήν, ἐν ταύτῃ χαλὸς φανοῦ- 
μαι. οὕτω δὴ οἱ μὲν ἀπελ ϑόντες μεταπεμπόμενοι τοὺς 
φίλους ἐχύσμουν ταῖς στολαῖς. ὃ δὲ Κῦρος νομίζων (Φ}- 
ραύλαν τὸν ἐκ τῶν δημοτιῶν χαὶ συνετὸν εἶναι χαὶ «τ- 
λόκαλον χαὶ εὔταχτον χαὶ τοῦ χαρίζεσϑαι αὐτῷ οὐκ 
ἀμελεῖν, ὃς ποτε χαὶ περὶ τοῦ τιιᾶσϑαι ἕχαστον κατὰ 
τὴν ἀξίαν συνεῖπε, τοῦτον δὴ χαλέσας συνεβουλεύετο 
αὐτῷ πιῶς ἂν τοῖς μὲν εὔνοις χάλλιστα ἰδεῖν ποιοῖτο 
τὴν ἐξέλασιν, τοῖς δὲ δυςμενέσι φοβερώτατα. ἐ ἐπεὶ δὲ 
σχοπούντοιν αὐτοῖν τὰ αὐτὰ συνέδοξεν, ἐχέλευε τὸν (ὃ - 

1. ἄλλων] συμμάχων αἀάϊάϊι ΠΡου ἀὐπιβ, χφυοὰ οοπιμδιάδηϊ 
δοοῖ ὙΕΙ, 2. Θ.,, 3, 15 5. ποεεῖ 11. 3. 7. 
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ραύλαν ἐπιμεληϑῆναι ὅπως ἂν οὕτω γένητω αὔριον ἧ 
ἐξέλασις ὥςπερ ἔδοξε καλῶς ἔχειν. Εἴρηκα δὲ ἐγώ, ἔφη, 
πάντας πείϑεσϑαί σοι περὶ τῆς ἐν τῇ ἐξεὶ άσει τάξεως" 
ὅπως δ᾽ ἂν ἥδιον πάθαγγ ἕλλοντός σου ἀκούωσι, φέρε λα- 
βών, ἔφη; χιτῶνας μὲν τουτουσὶ τοῖς τῶν δορεόρων 
ἡγεμόσι, χκασᾶς δὲ τούςδε τοὺς ἐφιππίους τοῖς τῶν ἱπ- 
πέων ἡγεμόσι δός, καὶ τῶν ἁρμάτων τοῖς ἡγεμόσιν ἀλ- 
λους τούςδε “χιτῶνας. ὃ μὲν δὴ ἔφερε λαβών" οἱ δὲ 
ἡγεμόνες ἐπεὶ ἴδοιεν αὐτόν, ἔλεγον μων, δὴ σύ γε, ὦ 
Φεραύλα, ὁπότε 7ε χαὶ ἡμῖν τάξεις ν δέῃ ποιεῖν, 
Οὐ μὰ 40, ἕφη ὃ Φεραύλας, οὐ μόνον τε ὡς ἔοικεν, 
ἀλλὰ καὶ σχευοφορήσω᾽ γῦν γοῦν φέρω τὠδε δύο κασᾶ, 
τὸν μὲν σοί, τὸν δὲ ἄλλῳ" σὺ «μέντοι τούτων λάβε 
ὁπότερον βούλει. ἐκ τούτου δὴ ὃ μὲν λαμβάνων τὸν 
χασᾶν τοῦ μιὲν φϑόνου ἐπελέληστο ) εὐθὺς δὲ συνέβου- 
λεύετο αὐτῷ ὁπότερον λαμιβάνοι" ὃ δὲ συμβουλεύσας ἂν 
ὁπότερος βελτίων εἴη καὶ εἰπών, Ἢν μου κατηγορήσῃς 
ὕτι , αἵρεσίν σοι δέδωκα; εἰςαῦϑις ὅταν διαχογῶ, ἑτέρῳ 
χρήσῃ μοι διακόνω" ὃ μὲν δὴ Φεραύλας οὕτω διαδοὺς 
ἧ ἐτάχϑη εὐϑὺς ἐπεμελεῖτο τῶν εἰς τὴν ἐξέλασιν ὅπως 
(ὡς χάλλιστα ἕκαστα ἕξοι. 

Ἡνίχα δὲ ἢ ὑστεραία ἧκε, χκαϑαρὰ μὲν ἦν πάντα 
πρὸ ἡμέρας, στίχοι δὲ ἑστήκεσαν ἔνϑεν καὶ ἔνϑὲν τῆς 
ὁδοῦ, ὥςπερ καὶ »ῦν ἔτι ἵστανται ἢ ἄν βασιλεὺς μέλλη 
ἐλαύνειν" ὧν ἐντὸς οὐδενὶ ἔστιν εἰςιέναι τῶν μὴ τετι- 
μημένων " ᾿μαστιγοφόροι δὲ χαϑέστασαν, οἱ ἔπαιον εἰ τις 
ἐνοχλοίη. ἕστασαν δὲ πρῶτον μὲν τῶν δοουφύρων εἰς 
τετριικιςχιλίους ἔμπροσϑεν τῶν πυλῶν εἰς τέτταρας, δις- 

Ἰοχίλιοι δὲ ἑχατέρωϑεν τῶν πυλῶν. καὶ οἱ ἱππεῖς δὲ πάν- 
τὲς παρῆσαν καταβεβηκότες ἀπὸ τῶν ἵππων, καὶ διέειρ- 
χότες τὰς χεῖρας διὰ τῶν κανδύων, ὥςπερ χαὶ νῦν ἔτι 
διείρουσιν, ὅταν ὁρᾷ βασιλεύς. ἕστασαν δὲ Πέρσαι μὲν 
ἐχ δεξιᾶς, οἱ δὲ ἄλλοι σύμμαχοι ἐξ ἀριστερᾶς τῆς ὁδοῦ, 

4“Ιχαὶ τὰ ἅρματα ὡςαύτως τὰ ἡμίσεα οϑ ΣΝ: ἐἔλοαι ἐπεὶ 
δὲ ἀνεπετάννυντο αἵ τοῦ βασιλείου πύλαι, πρῶτον μὲν 

8. ὁ μὲν --- ἐτάχϑη ἉΡ65586 ἀθρεβδηῖ. ἀπαιπὶ οοσρίὰ 1115 ὁ 
δὲ συμβουλεύσας οτναῖϊο ἀΡΞοϊναῖαν μδι ἐπεμελεῖτο. ϑεᾷ εχοὶ- 
ἄἀοτγαὶ βου ρίουϊ ριορίθν ἱμιθυροϑβιϊὰ Φιοιησάο ἸηβιἸτϊ5586ῖ ογαίϊο- 
216 π|. ϑ.Π1]|1ὰ ΡΪιιδ8 5616] διιργὰ ΠΟΙΑΥ μλ118. 
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ἤγοντο τῷ Διὶ ταῦροι ,πάγκαλοι. εἷς τέτταρεις καὶ οἷς 
τῶν ἄλλων ϑεῶν οἱ μάγοι ἐξηγοῦντο" πολὺ γὰρ οἴονται 
Πέρσαι χρῆναι. τοῖς περὶ τοὺς ϑεοὺς μᾶλλον τεχνίταις 
χρῆσϑαι᾽ ἢ περὶ τἄλ λα. μετὰ δὲ τοὺς βοῦς ἵ ἵπποι ἤγοντο! 2 
ϑῦμα τῷ Ἡλίῳ" μετὰ δὲ τούτους ἐξήγετο ἅρμα λευχὸν 
χρυσόζυγον. ἐστεμμένον “Διὸς ἃ ἱερόν, μετὰ δὲ τοῦτο Ἡλίου 
ἅρμα λευχόν, χαὶ τοῦτο ἐστεμμένον ὥςπερ τὸ πρόσϑεν" 
μετὰ δὲ τοῦτο ἄλλο τρίτον ὥρμα ἐξήγετο, φοινιχίσι χα- 
ταπεπταμένοι οἱ ἵπποι, χαὶ πῦρ ὄπισϑεν αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐσχά- 
ρας μεγάλης ἄνδοες ἕίποντο φέροντες. ἐπὶ δὲ τούτοις 18 
ἤδη αὐτὸς ἐκ τῶν πυλῶν προὐφαίνετο ὃ Κῦρος ἐφ᾽ ἀρ- 
ματος ὀρϑὴν ἔχων τὴν τιάραν καὶ χιτῶνα πορφυροῦν 
μεσόλευκον; ἄλλῳ δ᾽ οὐχ ἕξεστι μιεσόλευχον ἔχειν, καὶ 
περὶ τοῖς σχέλεσιν ἀναξ έδας ὑσγινοβας εἴς καὶ χάν- 
δὺν ὁλοπόρφυρον. εἶχε δὲ καὶ διάδημα περὶ τῇ τιάρει" καὶ 
οἱ συγγενεῖς δὲ αὐτοῦ τὸ αὐτὸ δὴ τοῦτο σημιεῖον εἶχον, καὶ 
γῦν τὸ αὐτὸ τοῦτο ἔχουσι. τὰς δὲ χεῖρας ἔξω τῶν χει-14 
ρίδων εἶχε. παρωχεῖτο δὲ αὐτῷ ἢ γίοχος. ιἐἔγας μέν, μείων 
δ᾽ ἐχείνου εἴτε χαὶ τῷ ὄντι εἴτε καὶ ὑπωςοῦν “μείζων 
δὲ ἐ ἐφάνη. πολὺ Κῦρος. ἰδόντες δὲ πάντες προςεχύνησαν, 
εἴτε χαὶ ἄρξαι τινὲς κεχελευσμένοι εἶτε καὶ ἐχπλαγέντες 
τῇ παρασχευῇ καὶ τῷ δόξαι μέγαν τε καὶ καλὸν φανῆ- 
ναι τὸν Κῦρον. πρόσϑεν δὲ Περσῶν οὐδεὶς Κῦρον προς- 
ἐχύγει. ἐπεὶ δὲ προΐει τὸ τοῦ Κύρου ἅρμα, προηγοῦντο! 5 
μὲν οἵ “ετραχιςχίλιοι δορυφό ὁροι, παρείποντο δὲ οἱ δις- 
χίλιοι ἑκατέρωϑεν τοῦ ἅρματος" ἐφείποντο δὲ οἱ περὶ 
αὐτὸν σχηπτοῦχοι ἐφ᾽ ἵππων κεχοσιιη μένοι σὺν τοῖς πὰλ: 

τοῖς ἀμηὶ τοὺς τριαχοσίους. οἱ δὲ αὖ τῇ Κύρῳ τρεφό-1θ 
μενοι ἵπποι παρῆ) Ὄντο χρυσοχάλινοι, ῥαβδωτοῖς ἱματίοις 
καταπεπταμένοι, ἀμφὶ τοὺς διακοσίους, ἐ ἐπὶ δὲ τούτοις δις- 
χίλιοι ξυστοφόροι, ἐπὶ δὲ τούτοις ἱππεῖς οἱ πρῶτοι γενόμενοι 
μύριοι, εἰς ἑκατὸν πανταχῇ τεταγμένοι" ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν 
Χρυσάντας" ἐπὶ δὲ τούτοις μύριοι ἄλλοι ̓“Πεσῶν ἱππεῖς 7 
τεταγμένοι ὡςαύ τως, ἢ γεῖτο δὲ αὐτῶν «Ὑστάσπης, ἐπὶ δὲ 
τοΐτοις ἀλ λοι μύριοι ὡςαύτως ἰτετα) γμένοι]᾽ ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν 
Ζ]ατάμας " ἐπὶ δὲ τούτοις ἄλλοι" ἡγεῖτο δ᾽ αἰτῶν Γαδά-18 

11. εἷς τέττερις δοάοπι ποᾶο αϊοϊτιν υἴ 5. 9. εχῖίσ. 12, εἴ 
μα λευχών} αἰ]ροσειχο δαφαοχιπι. 18. οὗ τετραχιςχίλιοι --α οὗ ἃς 
χίλιοι] Υ. ε. 9. 
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τας" ἐπὶ δὲ τούτοις Πῆδοι ἱππεῖς, ἐπὶ δὲ τούτοις .40-- 
μένιοι, μετὰ δὲ τούτους “Ὑυχάνιοι, μετὰ δὲ τούτους 
Καδούσιοι, ἐπὶ δὲ τούτοις Σάκαι. μετὰ δὲ τοὺς ἱππέας 
ἅρματα ἐπὶ τεττάρων τεταγμένα " ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν .Χ4ρ- 
ταβάτης Πέρσης. 

19 Πορευομένου δὲ αὐτοῦ παρείποντο πάμπολλοι ἄν- 
ϑοωποι ἔξω τῶν σημείων, δεόμενοι Κύρου ἄλλος ἀλ- 
λης πράξεως. πέμψας οὖν πρὸς αὐτοὺς τῶν σχηπτού- 
χων τινάς, οἵ παρείποντο αὐτῷ τρεῖς ἑκατέρωϑεν τοῦ 
ἅρματος αὐτοῦ τούτου ἕνεκα τοῦ διαγγέλλειν, ἐχέλευσεν 
εἰπεῖν αὐτοῖς, εἴ τίς τι αὐτοῦ δέοιτο, διδάσκειν τῶν 
ὑπάρχων τιν ἃ ὅ,τι τις βούλοιτο, ἐχείνους δὲ ἔφη πρὸς 
αὐ τὸν ἐρεῖν. οἱ μὲν δὴ ἀπιόντες εὐθὺς κατὰ τοὺς ἵπ- 
πέας ἐπορεύοντο χαὶ ἐβουλεύοντο τίνι ἕχαστος προςίοι. 

2060 δὲ Κῦρος οὕς ἐβούλετο μάλιστα ϑεραπεύεσϑαι τῶν 
φίλων ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τούτους πέιιπων τινὰ πρὸς 
αἱτὸν ἐχάλει χαϑ᾽ ἕνα ἕχαστον καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἢν 
τις ὑμᾶς διδάσχῃ τι τούτων τῶν παρεπομένων, ὃς μὲν 
ἂν μηδὲν δοχῇ ὑμῖν λέγειν, μὴ προςἔχετε αὐτῷ τὸν 
γοῦν" ὃς δ᾽ ἂν δικαίων δεῖσθαι δοχῇ, εἰςαγγέλλετε πρὸς 

21ἐμέ, ἅν χουν" ῇ ̓βουλευόμιενοι διαπράττωμεν αὐτοῖς. οἵ 
μὲν δὴ ἄλλοι, ἐπεὶ καλέσειεν, ἀνὰ χράτος ἐλαύνοντες 
ὑπήχου ον», συναύξοντες τὴν ἀρχὴν τῷ Κύρῳ χαὶ ἐνδεε- 
ΚΙ’ ὕμενοι ὅτι σφόδρα πείϑοιντο, Δαϊράρνης δέ τις ἦν 
σολοιχότερος ἄνθοωπος τῷ τρόπῳ; ὃς ᾧετο, εἰ μὴ τα- 

2χὺ ὑπακοῦοι; ἐλευ ϑερώτερος ἂν φαίνεσθαι. αἰσϑόμενος 

οὖν ὃ Κῦρος τοῦτο, πρὶν προςελ ϑεῖν αὐτὸν καὶ διαλε- 
χϑῆναι αὐτῷ ὑποπέμψας τινὰ τῶν σχηπτούχων εἰπεῖν 

ἐχέλευσε πρὸς αὐτὸν ὅτι οὐδὲν ἔτι δέοιτο, χαὶ τὸ λοιπὸν 
2ϑοὺχ ἐχάλει. ὡς δ᾽ ὃ ὕστερον χληϑεὶς αὐτοῦ πρύτερος 

αὐτῷ προςήλασεν, ὃ Κῦρος χαὶ ἵππον αὐτῷ ἔδωχε τῶν 
παρεπομένων χαὶ ἐχέλευσε τῶν σχηπτούχων τινὰ συνα- 
ἀγαγεῖν αὐ τιῦ ὅπου κχελεύσειε. τοῖς δὲ ἰδοῦσιν ἔντιμεόν 

τι τι ἔδοξεν εἶναι. χαὶ πολὺ πιλείονες ἐκ τούτου αὐτὸν ἐϑε- 
ράπευον ἀνθρώπων. 

24 Ἐπεὶ δὲ ἀφίχοντο πρὸς τὰ τεμένη, ἔϑυσαν τῷ Διὶ 

19. ὑπάρχων} ἱππάρχων ΕἸΞοΒ τι. αἴ βεαυίιν χατὰ τοὺς 
ἱππέας. 23. ὅπου) ἔοτίαϑ56ε συϑυῖι5 ὅποι: πᾶπι δχρ] οατὶ φαϊάρι 
εἰΐαπι ὅπου Ροἰδϑὲ. 
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καὶ ὡλοχαύτωσαν τοὺς ταύρους, ἕπειτα τῷ Ἡλίῳ καὶ 
ν, - ,- ς 

ὡλοχκαύτωσαν τοὺς ἵππους" ἔπειτα ΓῚ σφάξαντες ὡς 
ἐξηγήσαντο οἱ μάγοι ἐποίησαν, ἔπειτα δὲ ἥρωσι τοῖς 
Συρίαν ἔχουσι. μετὰ δὲ ταῦτα χαλοῦ ὄντος τοῦ χωρίου25 

μι δμς “ἃ ᾽ 
ἔδειξε τέρμα ὡς ἐπὶ πέντε σταδίων γωρίου, καὶ εἴπε 
χατὰ φῦλα ἀνὰ χράτος ἐνταῦϑα ἀφεῖναι τοὺς ἵππους. 

Ἂν - ’, 

σὺν μὲν οὖν τοῖς Πέρσαις αὐτὸς ἤλασε καὶ ἐνίχα πολύ" 
, Ἀ γ ἣ ’ 7 -.- ς “- ’ὔ ΕΝ Ὁ μάλιστα γὰρ ἐμειμιελήκει αὐτῷ ἱππικῆς" ήδων δὲ Ζ4ρ- 
΄ Ἄ, δ - Ν ᾽] “- ᾿ ο »)] ’ 

τάβαϊος ἐνίκα" Κῦρος γὰρ αὐτῷ τὸν ἵππον ἐδεδώχει" 
-.- . - “- ) ; ᾿ γιϑ δ « ὙπζΣ 
Σύρων δὲ ὁ προστατῶν, “ρμενίων δὲ Τιγράνης, Υρ- 

- «ς ΕΣ ’ ΕΝ ν ’ 

χανίων δὲ ὃ υἱὸς τοῦ ἱππάρχου, Σακῶν δὲ ἰδιώτης 
, -- Ἂ ἈΝ 

ἀνὴρ ἀπέλιπεν ἄρα τῷ ἵππῳ τοὺς ἄλλους ἵππους ἐγγὺς 
δ,“ τἰρ τὺ ν πλῷ 72 πα τ ΕΝ , ς - ).ς-.286 

τῷ ἡμίσει τοῦ δρύμου. ἔνϑα δὴ λέγεται ὁ Κῦρος ἐρέ-2 
σϑαι τὸν νεανίσχον εἰ δέξαιτ᾽ ἂν βασιλείαν ἀντὶ τοῦ ἵπ- 

Ἀ ] 7 ’ σ ,’ δ - 7 Ὁ" 

που. τὸν δ᾽ ἀποχροίνασϑαι ὅτι βασιλείαν μὲν οὐχ ἄν 
- - « Γαι 

δεξαίμην, χάριν δὲ ἀνδρὶ ἀγαθῷ χαταϑέσϑαι δεξαίμην 
ἄν. χαὶ ὃ Κῦρος εἶπε, Καὶ μὴν ἐγὼ δεῖξαί σοι ϑέλω2 

- - ν᾿ « 

ἔνϑα χἂν μύων βάλης, οὐχ ἂν ἁμάρτοις ἀνδρὸς ἀγα- 
-ν ν ᾿ -.} ς 

ϑοῦ. Πάντως τοίνυν, ὃ Σάχας ἔφη, δεῖξόν μοι" ὡς 
- -- ᾽ ς 

βαλῶ γε ταύτῃ τῇ βώλῳ, ἔφη ἀνελόμενος. καὶ ὃ μιὲν28 
Κῦρος δείκνυσιν αὐτῷ ὅπου ἤσαν πλεῖστοι τῶν φίλων" 

Ὺ - ’ ’ 

ὃ δὲ καταμύων ἵησι τῇ βώλῳ καὶ παρελαύνοντος (Φε- 
." «ς 

ραύλα τυγχάνει" ἔτυχε γὰρ ὃ Φεραύλας παραγγέλλων τι 
-- Ψ» : - ’ὔ 

ταχτὸς παρὰ τοῦ Κύρου" βληϑεὶς δὲ οὐδὲ μετεστράφη, 
᾿ , ν᾿ « ᾽ὔ 

ἀλλ ᾧχετο ἐφ᾽ ὅπερ ἐτάχϑη. ἀναβλέψας δὲ ὃ Σάκας29 
ἐρωτᾷ τίνος ἔτυχεν. Οὐ μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη, οὐδενὸς τῶν 

’, ς - 

παρόντων. .4λλ᾿ οὐ μέντοι, ἔφη ὃ νεανίσχος, τῶν γε 
ὕ ’ κ κ ,} "ἢ - ᾽ ν , 

ἀπόντων. Ναὶ μὰ ΖΔ, ἔφη ὃ Κῦρος, σύ γε ἐκείνου 
-- ᾽ , 

τοῦ παρὰ τὰ ἅρματα ταχὺ ἐλαύνοντος τὸν ἵππον. Καὶ 
- ᾿ ς - νυ, 

πῶς, ἔφη, οὐ μεταστρέφεται; καὶ ὃ Κῦρος ἔφη, 1αι-30 

25. ὁ προστατῶν» ἘΕΠὰ5 ποπιθὰ πιϊϊιπι ἢηχὶς Χοπορβοη: 
πᾶπὶ ϑοβποίρθειβ {θὰ οχ ἂρ. 4. 1. ἀιτιοίπν ἱπϑδϑυιῖ Γωβρύας, 
Βύπο πὸ ἱμτε!]ΠἸσοπάλιιην ααϊάθην 6556 ρϑυδιιαίθοὶ δθῖαβ συἰγὶ βθη 5. 
Οὐὰθ διιΐθπη οἂρ 4. ἰπϊιϊο παυγᾶπῖις ΟοΡυγαὰθ αἶμ}} ρτοβιπῖς 
πᾶπι ἰδίάθην οἱ Ἡγγοδπιιβ Εἰ ΡΡᾶτοδιιβ πιουβοναίιιθ : πος δἰ ϊι8 
οἷτι5: οἱ (δα βῖις ΒΒ αι ιν ο5. οὐ τεἰτισ, ααὶ σἱοίονυ ἀϊοίταν Παιῖτι8 
ΟΔΡ. 5. 32. δεὰ αἱΐα βουίγντιγα δῖ Ἀροθισε ΧΧ. 18. Σύρων δὲ 
τῶν πάντων Γιιδάτας. ΄αχαν ἱποθγίοσυιμν δἰ διῖς ΠΟ γαιτ Βο τα ϊ- 
ἴδ ταργαθβθηϊαΐ ὑπι15 ᾿ 6.68 τη θ ΟΥΡ] εν γίαπο δἰ μη ἶ5. Ἐπ πάντας 
ἐξύυρους εϑὶ 5ιιρτα 1. 5. 2... σιιαπηάαδιν 15 ἰοςιι5 ἢ Βος αὐ πἰταν Αἰ Τοτῖ, 
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νόμενος γάρ τις ἐστιν ὡς ἔοιχεν. ἀκούσας ὃ νεανίσκος 
ᾧχετο σχεψόμενος τίς εἴη" καὶ εὑρίσχει τὸν Φεραύλαν 
γῆς τε χατάπλεων τὸ γένειον καὶ αἵματος " ἐῤῥύη γὰρ 

δ] αὐτῷ ἐχ τῆς ῥινὸς βὶ ηϑέντι. ἐπεὶ δὲ προςῆλϑεν, ἤρετο 
αὐτὸν εἰ βληϑείη. ὃ δὲ ἀπεχρίνατο Ὡς ὁρᾷς. Ζίδωμι 
τοίνυν σοι, ἔφη, τοῦτον τὸν ἵππον. ὃ δ᾽ ἐπήρετο “Ἀντὶ 
τοῦ; ἐκ τούτου δὴ δεη) εἴτο ὃ Σάκας τὸ πρᾶγμα, καὶ 
τέλος εἶπε, Καὶ οἰκιαί γε οὐχ ἡμαρτηκέναι ἀνδρὸς ἀγα- 

52 ϑοῦ. καὶ ὃ Φεραύλας εἶσχιεν., ᾿Τλλὰ πλουσιωτέρωῳ μὲν 
ἄν, εἶ ἐσωφρόνεις ᾿ ἢ ἐμοὶ λιϑοῦξ: γῦν δὲ χἀγὼ δέξο- 
μαι. ἐπεύχομαι δέ, ἔφη; τοῖς ϑεοῖς, οἵπερ με ἐποίησαν 
βληϑῆναι ὑπὸ σοῦ, δοῦναί μοι ποιῆσαι μὴ μεταμέλειν 
σοι τῆς ἐμῆς ς δωρεᾶς. χαὶ νῦν μέν, ἔφη. ἀπέλα, ἀνα- 
βὰς ἐπὶ τόνδε τὸν ἐμὸν ἵππον. αὖϑις δὲ ἐγὼ παρέσο-- 
μαι πρὸς σέ. οἱ μὲν δὴ οὕτω διηλλάξαντο. Καδουσίων 

33δὲ ἐνίχα ᾿Ραϑίνης. ἀφίει, δὲ χαὶ τὰ ἅρματα καϑ' ἕχα- 
στον" τοῖς δὲ νιχῶσι πᾶσιν ἐδίδου βοῦς τε; ὕπως ἂν 
ϑύσαντες ἑστιῶντο, καὶ ἐκπώματα. τὸν μὲν οὖν βοῖν 
ἔλαβε καὶ αὐτὸς τὸ νικητήριον " τῶν δὲ ἐχπωμάτων τὸ 
αὑτοῦ μέρος ᾧεραύλᾳ ἔδωκεν, ὅτι καλῶς ἔδοξεν «αὐτοῦ 

ϑέτὴν ἐκ τοῦ βασιλείου ἔλασιν διατάξαι. οὕτω δὴ ἥ τότε 
ὑπὸ Κύρου χατασταϑεῖσα ἕλασις οὕτως ἔτι χαὶ νῦν 
διαμένει ἤ «βασιλέως. ἔλασις, πλὴν τὰ ἱερὰ ἄπεστιν, ὅταν 
μὴ ϑύῃ. ὡς δὲ ταῦτα τέλος εἶχεν : ἀφικνοῦνται πάλιν 
εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἐσχήνησαν, οἷς μὲν ἐδόϑησαν οἰχίαι, 
κατ᾽ οἰχίας, οἷς δὲ μή, ἐν τάξει.. 

33 βΚΚυλέσας δὲ χαὶ ὃ ὀνύχως τὸν Σάχαν τὸν δόντα 
τὸν ἵππον ἐξένιζε, χαὶ τἄλλα τε παρεῖχεν. ἔχτιλεω καὶ 
ἐπεὶ ἐδεδειπντήκχκεσαν, τὰ ἐχπώματα αὐτῷ ἃ ἔλαβε “παρὰ 
Κύρου ἐμπιπλὰς προΐπινε καὶ ἐδωρεῖτο. χαὶ ὃ Σάκας 

834. οὕτω δὴ --- ἔλασις] ἡ βασιλ ἕως ἕλασις ἀοοιπὶ ΠΡ τὸ τατΐν 
φιῖ Ἰάδθην εἰς ἐμὲ Ρτάθθεῖ Ρτο γνὺν, αἴ δα 15 ἈρΡᾶτθαξ αιιὰπι ἢ- 
οὐτῖο ΠΣ Βοπαῖμα βουϊρίι5. δῖ ἈΠ Ττι5 οὕτω δὴ τότε --- ἢ ἔλασις 
ἔτι χαὶ νῦν οὕτως θικμένει δχ διϑπήδιίομθ σουγθοῖουδ, 61 
πον τ ἄοΡαὶ βασιλέως τομνθὰ. πιουνῆμτιβ ΡΠ οἴαξιν οΡϑίαγθ 86- 
16 }}5 ϑύη: σοἸ]οσαϊϊοι θην ατἔσν γε υτιτ ἡ τότε χατασταϑεῖσα 

ἔλ σις βία τὶ ’οοο ὙΠ|. 1. 34, οὕτω δὴ τὰ τότε χατασταϑέντα 
ἔτι χαὶ γὺν διαμένει. 1}6 βἰυποῖιταθ τοάο πποηϊίιπι ἃὦ ΑπᾶΡ- 

ΕὙΙ. 4. 2. οὺς ἂν "λάβωσι τῶν Ἑλλήνων ἐχπίπτοντας δεινὰ ὑβρέ- 
ζειν λέγονται τοὺς Ἕλληνας. 

ττττττπτπτΠΓΠΓΠτΠτΠτΠΠτΠτΠτότῤῤΦὩὧὁΛΤῦΎΦΡῸΌῸὉΘὉΘὉΘὉΘὉΘὉΘὉΘὉΘὉΘὉΦ ΦΤῃ:Ἕ 8 -- κπὰὑπὰπὰπὰὩἸπἸππσ΄πὰὐσππσ΄΄“΄πὰπὐ΄ππσσὐϑϑϑσσσσο 

-“ 
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δρῦν πολλὴν μὲν καὶ καλὴν στρωμνήν, πολλὴν δὲ καὶ 
καλὴν κατασχευήν, χαὶ οἰκέτας δὲ πολλούς, Εἰπέ μοι, 
ἔφη, ὦ Φεραύλω, ἦ χαὶ οἴχοι τῶν πλουσίων ἦσϑα; 
χαὶ ὃ Φεραΐλας εἶπε Ποίων πλουσίων; τῶν μὲν οὗν 
σαφῶς ἀποχειροβιώτων. ἐμιὲ γάρ τοι ὃ πατὴρ τὴν μὲν3 7 
τῶν παίδων παιδείαν γλίαχρως αὐτὸς ἐρ) ζόμενος χαὶ 
τρέφων ἐπαίδευεν" ἐπεὶ δὲ μειράκιον ἐ ἐγενόμην, οὐ δυ- 
γάμενος τρέφειν ἀργόν, εἰς ἀγρὸν ἀπαγαγὼν ἐχέλενσεν 
ἐργάζεσϑαι. ἔνϑα δὴ ἐγὼ ἀντέτρεφον ἐκεῖνον . ἕως ἔζη,38 
αὐτὸς σχάπτων καὶ σπείρων καὶ μάλα μιχοὸν γήδιον, 
οὗ μιέντοι πονηρόν γε, ἀλλὰ πάντων διχαιότατον" ὅ,τι 
γὰρ [ἂν] λάβοι σπέρμα, χαλῶς καὶ διχαίως ἀπεδί- 
ὅου αὐτό τε χαὶ τύχον οὐδέν τι πολύν" ἤδη δέ ποτε 
ὑπὸ γενναιότητος καὶ διπλάσια ἀπέδωκεν ὧν ἔλα- 
βεν. οἴχοι ιιὲν οὖν οὕτως ἔγωγε ἔζων" τῦν δὲ ταῦτα 

πάντα ἃ δρᾷς Κῦρός κοι ἔδωκε, καὶ ὃ Σάχας εἶπεν,39 
Ὦ μακάριε σὺ τά τε ἀλλα χαὶ αὐτὸ τοῦτο ὅτε ἐκ πέ- 

κ 

γητὸος πλ οἵσιος γεγένησαι" πολὺ γὰρ οἴομαί σε χαὶ διὰ 
τοῖτο ἥδιον πλουτεῖν ὅτι πεινήσας χρημάτων πεπλού- 

τηχας. χαὶ ὃ Φεραύλας εἶπεν, Ἠ γὰρ οὕτως. ὦ Σάχα,40 
ὑπολαμβάνεις ὡς ἐγὼ νῦν τοσού τί ἊΝ» ξιῦ, ὅσῳ πλείω 
κέχτημαις οὐχ οἶσθα, ἔφη, ὅτι ἐσϑίω μὲν χαὶ πίνω 
καὶ χαϑεύδω οὐδ᾽ ὁτιοῦν νῦν ἥδιον ἢ τότε ὅτε πένης ἦν. 
ὅτι δὲ ταῦτα πολλά ἐστι. τοσοῦτον χεοδαίνω, πλείω 
μὲν φυλάττειν δεῖ, πλείω δὲ ἄλλοις διανέμειν, "πλείονα 
δὲ ἐπιμελούμενον ποά; γμάτα ἔχειν. γῦν γὰρ δὴ ἐιιὲ πολ-41 
λοὶ μὲν οἰχέται σῖτον αἰτοῦσι, πολλοὶ ὁὲ πιεῖν, πολλοὶ 
δὲ ἃ ἱμάτια, οἱ δὲ ἰατρῶν δέονται, ἤχει δέ τις ἢ τῶν 
προβάτων λελυχωμένα φέρων ἢ τῶν βοῶν κατακεχρη- 
μνισμέναι ἢ γόσον. ́φάσχων ἐμπεπτωχέναι τοῖς κτήνεσιν" 
ὥςτε μοι δοχῶ, ἔφη δ (Φεραύλας, νῦν διὰ τὸ πολλὰ 
ἔχειν. πλείω λυπεῖσϑαι ἢ πρόσϑεν διὰ τὸ “ὀλίγα ἔχειν. 
καὶ ὃ Σάχας, ᾿Αλλὰ ναὶ μὰ “κα, ἔφη, ὅταν σῶα ἦ,42 
πολλὰ δρῶν πολλαπλάσια ἐμοῦ εὐφραίνει. καὶ ὃ Φεραύ- 
λας εἶπεν, Οὔτοι, ὦ Σάχα, ἡδύ ἐστι τὸ ἔχειν χρήματα 

38. ὧν λάβοι] ιίοσιιν ἄν ποὰ ἴθ ἀναζάδοι πνειἐστνιπι, 56 
πὶ μαϑβὶπὶ εἰϊοίϊορπιιπι οι. 40. πλείονα!) ΑἸ πλειόνων. 41. 
Νπἐκοιμγισμένα χαταχεχρημνισμένους διορβάπιι πο ὧπι- 
ῬΙΟΡΑΡῚΙ οοπϊίεοίαγα. 
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οὕτως ὡς ἀνιαρὸν τὸ ἀποβάλλειν. γνώσῃ δ᾽ ὅτι ἐγὼ 
ἀληϑῆ λέγω" τῶν μὲν γὰρ πλουτούντων οὐδεὶς ἀνα- 
γκάξεται ὑφ᾽ ἡδονῆς ἀγρυπνεῖν, τῶν δὲ ἀποβαλλόντων 

ΠΡ τ ὄψει οὐδένα ᾿βθὰ ἑφρο Ὴα χαϑεύδειν ὑπὸ λύπης. Τὰ 
“40, ἔφη ὃ Σάχας, οὐδέ) γε τῶν λαμβανόντων. τι νυ- 

4 ἱστάζοντα οὐδένα ἄν ἴδοις ὑφ᾽ ἡδονῆς. ᾽7λ ηϑῆ, ἔφη, λέ- 
γεις " εἶ γάρ τοι τὸ ἔχειν οὕτῶς ὥςπερ τὸ λαμβάνειν ἡδὺ 
ἣν; καδε ἂν διέφερον εὐδαιμονίᾳ οἵ πλούσιοι τῶν" πε- 
νήτων. καὶ ἀνάγχη δέ τοί ἐστιν, ἔφη, ὦ Σάχα, τὸν 
πολλὰ ἔχοντα πολλὰ καὶ δαπανᾶν καὶ εἰς ϑεοὺς καὶ 
εἰς φίλους χαὶ εἰς ξέγους" ὕςτις οὖν ἰσχυρῶς χθήμασιν 

ἥδεται, εὖ ἴσϑι τοῦτον χαὶ δαπανῶντα ἰσχυρῶς ἀνιᾶ- 
άϑσϑαι. ΠΙὰ “’ ᾿ ἔφη ὃ Σάχας" ἀλλ οὐχ ἐγὼ τούτων 

εἰ, ἀλλὰ καὶ ΠΣ ΩΣ τοῦτο γομείς ζω δὰ πολλὰ 
' 4θξγοντα πολλὰ χαὶ δαπανᾶν. 1 οὖν, ἔφη, τιρὸς τιν 

θεῶν, ὃ Φεραύλας, οὐχὶ σύ γε αὐτίχα μάλα εὐδαίμων 
7 ὃ τ κόζνωδ. ΧΦ οὰ Ν ἐγένου καὶ ἐμὲ εὐδαίμονα ἐποίησας: λαβὼν γάρ, ἕφη, 

ταῖτα πάντα χέχτησο, χαὶ χρῶ ὕπως βούλει αὐτοῖς " 
ἐμὲ δὲ μιηδὲν ἄλλο ἢ ὥςπερ Ξέγον τρέε καὶ ἔτε εὔτε-. 
λέστερον 5 ξένον" ἀρχέσει γάρ μοι ὅτι ἄν καὶ σὺ ἔχῃς: 

4γτούτων μετέχειν. Παίζεις, ἔφη ὃ Σάχας. καὶ ὃ Φεραύ- 
λας ὀμόσας εἶπεν ἢ μὴν σπουδῇ λέγειν. χαὶ ἄλλα γέ 
σοι, ὦ Σάχα, ποι δίαπράξ ἕομίαι παρὰ Κύρου, μήτε 
ϑύρας τὰς Κέρου ϑεραπεύειν μήτε στρατεύεσϑαι" ἀλλὰ 
σὺ μὲν πλου τῶν οἴχοι μένε" ἐγὼ δὲ ταῦτα ποιήσω καὶ 
ὑπὲρ σοῦ καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ" χαὶ ἐάν τι ἀγαϑὸν προςλαιι- 
βάνω διὰ τὴν Κύ ρου ϑεραπείαν ἢ καὶ ἀπὸ στρατείας 
τινός, οἴσω πρὸς σέ, ἵνα ἔτι πλειόνων ἄρχῃς μόνον, 
ἔφη, ἐμὲ ἀπόλυσον ταύτης τῆς ἐπιμελείας ἢν γὰρ ἐγὼ 
σχολὴν ἄγω ἀπὸ τούτων, ἐμοί τέ σε οἴομαι πολλὰ πῆ 

48 Κύρῳ χρήσιμον ἔσεσϑαι. τούτων οὕτω δηϑέντων ταῦτα 
«ς 

ἀν δενῖο χαὶ ταῦ τα ἐποίουν. χαὶ 0 μιὲν ἡγεῖτο, εὐδαΐ 

μων γεγενῆσθαι, ὕτε πολλῶν ἦρχε χρημάτων" ὃ δ᾽ αἱ 
ἐνόμιζε μαχαριώτατος εἶναι, ὑτι ἐπίτροπον ἕξοι σχολὴν 
παρέχοντα πράττειν ὃ.τι ἂν αὐτῷ ἡδὺ εἴη. 

49 Ἢν δὲ τοῦ Φεραύλα ὃ τρόπος φιλέταιρός τε καὶ 9ε:- 
ραπεύειν οὐδὲν ἡδὺ αὐτῷ οὕτως ἐδόκει εἶναι οὐδ᾽ ᾧφέ: 

» τ 2 
43, ὅ,τι ἄν --α εἴη] Αυϊ ἢ Ἰορεπάϊμι δαξ ἐν» το] 6 πάαπι- 
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λιιον ὡς ἀνθρώπους. καὶ γὰρ βθτιστον πάντων τῶν 

ζώων ἡγεῖτο ἄνϑοωπον εἶναι καὶ εὐχαριστότατον, τι 

ἑώρα τούς τε ἐπαινουμένους ὑπό τινος ἀντεπαινοῦντας 

τούτους προϑύμως τοῖς τε χαριζομένοις π πειρωμένους 

ἀντιχαρίς ἴζεσϑαι, χαὶ οὺς γνοῖεν εὐνοϊχίὺς ἔχοντας, τού- 

τοις ἀντευνοοῦντας, καὶ οὕς εἰδεῖεν φιλοῦντας αὐτούς 

τούτους μισεῖν οὐ δυναμένους, καὶ “γονέας δὲ πολὺ μᾶδ;- 

λον ἀντιϑεραπεύειν πάντων τι» ζώων ἐθέλοντας χαὶ 

ζῶντας καὶ τελευτήσαντας " τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα ζῶα καὶ 

ἀχαριστότερα καὶ ἀγνωμονέστεραι ἀνθρώπων. ἐγίγνωσκεν 

εἰναι. οὕτω δὴ ὃ τε Φεραύλας ὑπερήδετο ὅτι ἐ ξέσοιτοϑ0 

αὐτῷ ἀπαλλαγέντι τῆς τῶν ἄλλων κτημάτων ἐπιμελείας 
ἀμᾳὶ τοὶς φίλους ἔχειν, ὅ τε Σάχας ὅτι ἔμελλε πολλὰ 
ἔχων πολλοῖς χϑήσεσϑαι. ἐφίλει δὲ ὃ μὲν Σάχας τὸν 
(εραύλαν, ὅτι προςἔφερέ τι ἀεί" ὃ δὲ τὸν Σάχαν, ὅτι 
παραλαμβάνειν πάντα ἤϑελε χαὶ ἀεὶ πλειόνων ἐπιειεελ οὐ- 
μένος οὐδὲν μᾶλλον αὐτῷ ἀσχολίαν παρεῖχε. καὶ οὗτοι 
μὲν δὴ οἵτω διῆγον. 

{8.8 ιν τῳ ἃ 

Απιΐςος δχοῖρὶς οοηνίνίο ὕγτις, ΠῚ Ἰοοὶ ΠΡουα]65. πὸ 46- 
βἰἀρναπίιϊν. Ναρεῖς Ηγβίαβρηθ ον ΘοΡθεγᾶθ δ]ἴὰ σοπο αὶ 
οείοτοβ σοηνῖναρ οἴ πειπθυθιι5. αἰπνῖτ. ϑοοῖοβ ραγίπ ἀο- 
πλῖῖμν αἰἰπεῖτιϊς ράαγιϊπ) 5θοιιηι ΒΑΡΎ ]οπΘ πᾶμπευθ οοποραϊϊ, 4108 
ΟΠΠ 65 ἴδηι ἄτιοο8 τιν τὰ] ἶο5 πυμϑυῖθιι οὐαὶ. Απιϊοὶβ εἴ 
Ριοσθείθιιβ οομγοσαιβ8 ΟΠ Π68 5188 ΟΟρΐὰβ δ Ορϑϑ οϑβίθηιι. 

Θύσας δὲ [καὶ] ὃ Κῦρος καὶ νικητήρια ἑστιῶν ἐχά- 
λεσε τῶν Φίλων οἵ μάλ ἐστ᾽ αὐτὸν αἔξειν τε βουλόμενοι 
φανεροὶ ἦσαν χαὶ τιιῶντες εὐνοϊχώτατα. συνεχάλεσε δὲ 
αὐτοῖς χαὶ “ρτάβαζον τὸν Ἤῆδον χαὶ Τιγράνην τὸν 
“Τρμένιον χαὶ τὸν ᾿Ὑρχάνιον ἵππαρχον καὶ [᾿ ωβρύαν. 
Γαδάτας δὲ τῶν σκηπτούχων ἦρχεν αὐτῷ, καὶ ἐκεῖνος 2 
διεκόσμησεν ἢ πᾶσα ἔνδον δίαιτα χαϑειστήκει" καὶ ὁπότε 
μὲν συνδειπνοῖέν τινὲς, οὐδ᾽ ἐχάϑιζε Τα άχως. ἀλλ᾽ 
ἐπειιελεῖτο" ὅπότε δὲ αὐτοὶ εἶεν, χαὶ συνεδείπνει" ἥδετο 
γὰρ αὐτῷ ξυνών" ἀντὶ δὲ τούτων πολλοῖς καὶ μεγάλοις 
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ἐτιμᾶτο ὑπὸ τοῦ Κύρου, διὰ δὲ Κῦρον χαὶ ὑπ᾽ ἄλλων, 
ὃ ὡς δ᾽ ἦλθον οἱ χληϑέντες ἐπὶ τὸ δεῖπνον ̓ οὐχ ὅποι 

ἔτυχεν ἕχαστον ἐχάϑιζεν, ἀλλ᾽ ὃν μὲν μάλιστα ἐτίμα, 
παρὰ τὴν ἀριστερὰν χεῖρα, ὡς εὐεπιβουλευτοτέρας ταύ- 
τῆς οὔσης ἢ τῆς δεξιᾶς, τὸν δὲ δεύτερον παρὰ τὴν δε- 
ξιάν, τὸν δὲ τρίτον πάλιν παρὰ τὴν ἀριστεράν, τὸν δὲ 
τέταρτον παρὰ τὴν δεξιάν, καὶ ἢν πλέονες ὦσιν, (ὃς-- 

4 αὕτως. σαφηνίζεσϑαι. δὲ ὡς ἕκαστον ἐτίμα τοῦτο ἐδόχει 
αὐτῷ ἀγαϑὸν εἶναι, ὅτι ὕπου μὲν οἴονται οἵ ἄνϑρωποι 
τὸν χρατιστεύοντα μήτε κηρυχϑήσεσϑαι μήτε ἀϑλα λή- 
ψεσϑαι, δῆλοί εἶσιν ἐνταῦϑα οὐ φιλονείκως πρὺς ,ἀλλή- 
λους ἔχοντες " ὅπου δὲ μάλιστα ον ὃ χράτιστος 
φαίνεται; ἐνταῦϑα προϑυμότατα φανεροί εἰσιν ἀγωνι- 

5 ζόμενοι πάντες. χαὶ ὃ Κῦρος δὲ οὕτως ἐσαιφρήνιζε μὲν 
τοὺς κρατιστεύοντας παρ᾽ ἑαυτῷ; εὐϑὺς ἀοξ ξάμενος ἐξ 
ἕδρας. καὶ παραστάσεως. οὐ μέντοι ἀϑάνατον τὴν τα- 
χϑεῖσαν ἕδραν κατεστήσατο; ἀλλὰ γόμιμον “ἐποιήσατο 
χαὶ ἀγαϑοῖς ἔργοις προβῆναι εἰς τὴν τιμιωτέραν ἕδραν 
καὶ εἴ΄ τις ῥᾳδιουργοίη, ἀναχωρῆσαι εἰς τὴν ἀτιμοτέραν. 
τὸν δὲ πρωτεύοντα ἐν ἕδρᾳ ἠσχύνετο μὴ πλεῖστα κ καὶ 
ἀγαϑὰ ἔχοντα παρ᾽ αὐτοῦ φαίνεσϑαι. καὶ ταῦτα δὲ ἐπὶ 
Κύροῦ γενόμενα οὕτως δ ἕτε χαὶ νῦν διαμένοντα αἶσϑα- 
γόμεϑα. 

6 ᾿Επεὶ δὲ ἐδείπνουν, ἐδόχει τῷ Γωβρύᾳ τὸ μὲν πολ- 
λὰ ἕκαστα εἶναι οὐδέν τι ϑαυμαστὸν παρ᾿ ἀνδρὶ πολ- 
λῶν ἄρχοντι, τὸ δὲ τὸν Κῦρον οὕτω μεγάλα πράττοντα, 
εἴ τι ἡδὺ δὸξ εἰξ λαβεῖν, μηδὲν τούτων μόνον καταδα- 
πανᾶν, ἀλλὰ ἔργον ἔχειν δεόμενον τούτου χοινωυνεῖν τοὺς 

7 παρόντας. πολλάκις δὲ καὶ τῶν ἀπόντων φίλων ἔστιν οἷς 
ἑώρα πέιποντα ταῦτα αὐτὸν οἷς ἡσϑεὶς τύχοι" ὥςτε 
ἐπεὶ ἐδεδειπνηκεσαν καὶ τὰ πάντα πολλὰ ὄντα διαπε-. 
πόμφει ὃ Κῦρος ἀπὸ τῆς τραπέζης, εἶπεν ἄρα δ Γω- 
βρύας, ᾿Αλλ ἐγώ, ὦ Κῦρε, πρόσϑεν μὲν ἡγούμην τού-- 
τῳ σε πλεῖστον διαφέρειν. ἀνθρώπων τῷ στρατηγικώτα- 
τον εἶναι" νῦν δὲ ϑεοὺς ὄμνυμι ἢ μὴν ἐμοὶ δοκεῖν πλέον 

"1 ω ᾿ . “Ὁ 

Ξ. ἢν πλέονες ὠσινἹ Νεορββατίο αϊσοπάιιπι ζιιΐβϑοῖ εἰ πλείο-- 
γες εἶεν, εἷ φιοά ἴππο δσὶὲ Ογχιις ἰδία δραϑοίαγαδίια: ὨπηΟ 
γ 568 ῬΘιβασιιηι. ἴῃ ππϊγοϑγϑιιπη αἰϊοιιπίμγ. 
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δε διαφέρειν {ι} ανϑοωπίᾳ ἢ στρατηγίᾳ. Νὴ ΠΝ", ἔφη ὃ 
ὁ Κῦρυς" καὶ μὲν δὴ, χαὶ ἐπιδείανυμαι τὰ ἔργα πολὺ 
ἥδιον φιλανθρωπίας ἢ; στρατη) ἰας. Πῶς δή; ἔφη ὃ Γω- 
βούίας. Ὅτι, ἔφη, τὰ μὲν καχῶς ποιοῦντα ἀνϑρώπους 
δεῖ ἐπιδείκνυσθαι, τὰ δὲ εὖ. ἐκ τούτου δὴ ἐπεὶ ὑπέπι- 9 
γον; ἤρετο ὃ Ὑστάσπης τὸν Κῦρον, “46 ἄν, ἔφη, ὦ 
Κῦρε, ἀχϑεσϑείης μοι εἴ σε ἐροίμην ὃ βούλομαί σου 
πυϑέσϑαι : ἀλλὰ ναὶ μὰ τοὺς θεούς: ἔφη; τοὐναντίον 

ο τούτου ἀχθοίμην" ἄν σοι, εἶ αἰσϑοίκην σιωπῶντα ἃ βούλοιο 
ἐρέσϑαι. ἢ ε δή μοι, ἔφη, ἤδη πώποτε καλέσαντός 
σου οὐκ ἦλ ἐυϑᾷ Εὐφήμει, ἕφη ὃ Κῦρος. .4λλ ὑπαχούων 
σχολῇ ὑπήκουσα; ΒΟ δὲ τοῦτο. Προςταχϑὲν δέ τι ἤδη 
σοι οὐχ ἔπραξα; Οὐκ αἰτιῶμαι, ἔφη. Ὃ δὲ πράττοιμι, 
ἔστιν ὅ,τι πώποτε οὐ προϑύμως ἢ οὐχ ἡδομένως πράτ- 
τουντά μὲ κατέγνως Τοῦτο δὴ πάντων ἥχιστα, ἔφη ὃ 
Κῦοος. Τίνος μὴν ἐξα. ἕφη; πρὸς τῶν ϑεῶν, ὦ Κῦρε,10 
Χρυσάνταν ἔγραψας ὥςτε εἰς τὴν τιμιωτέραν ἐιιοῦ 
χώραν ἱδουϑῆναι; Ἦ λῆ Ὥ; ἔφη ὃ Κῖρος. Πάντως, 
ἔᾳ ῃ Ὑστάσπης. Καὶ σὺ αὖ οὐχ ἀχϑεσϑήσῃ͵ κοι ἀχοΐων 
τἀληθῆ; Ἡσϑήσοιιαι μὲν οὖν, “ἔφη, ἣν εἰδῶ ὅτι οὐχ! 1 
ἀδικοῦμαι. Χρυσάν τὰς τοίνυν, ἔφη, οὑτοσὶ πριῦτον μὲν 
οὐ κλῆσιν ἀνέμενεν, ἀλλὰ πρὶν χαλεῖσϑαι παρῆν τῶν 
ἡμετέρων ἕνεχα " ἔπειτα δὲ οὐ τὸ χελευόμενον μόγον, 
ἀλλὰ χαὶ ὅ,τι αὐτὸς γνοίη ὄμεινον εἶναι πεπραγμένον 
ἡμῖν τοῦτο ἔπραττεν. ὑπότε δ᾽ εἰπεῖν τι δέοι εἰς τοὺς 
συμμάχους, ἃ μὲν ἐμὲ ᾧετο πρέπειν λέγειν ἐμοὶ συνε- 
βούλευεν, ἃ δέ με αἴσϑοιτο βουλόμενον μὲν εἰδέναι 
τοὺς συμμάχου δ αὐτὸν δέ με αἰσχυνόμενον περὶ ἐμαυ- 
τοῦ λέγειν, ταῦτα οὗτος “λέγων ὡς ἑαυ τοῦ γνώμην ἀπε- 
φαίνετο " ὡςτ᾽ ἔν γε τούτοις τί χωλύει αὐτὸν καὶ ἐμοῦ 
ἐμοὶ κρείττονα εἶναι; χαὶ ἑαυτῷ μὲν ἀεί φησι πάντα 
τὰ παρόντα ἀρχεῖν, ἐμοὶ δὲ ἀεὶ φανερός ἐστι σχοπῶν 
τί ἂν προςγενόμενον ὀνήσειεν, ἐπί τε τοῖς ἐμοῖς χαλοῖς 
μᾶλλον ἐμοῦ ἀγ ἀλλ εται χαὶ ἥδεται. πρὸς ταῦτα ὃ ̓ Υστά- 15 9 

., σπῆς εἶπε, Νὴ τὴν Ἥραν, ὦ Κῦρε, ἡδομαί γε ταῦτό 
σε ἐρωτήσας. τί μάλιστα; ἔφη ὃ Κῦρος. Ὅτι κἀγὼ 
πειράσομαι ταῦτα ποιεῖν " ἕν μόνον, ἔφη, ἀγνοῶ, πιῦ: 
ἂν εἴην δῆλος χαίρων ἐπὶ τοῖς σοῖς ἀγαϑοῖς" πότερον 
χροτεῖν δεῖ τὼ χεῖρε ἢ γελᾶν ἢ τί ποιεῖν. καὶ ὃ Ἰἄρτά- 

ΝΜ 
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βαζος εἶπεν, ᾿Ορχεῖσϑαι δεῖ τὸ Περσιχόν. ἐπὶ τούτοις 
μὲν δὴ »ἴλως ἐγένετο. 

3 οὐ ΑΜΕ δὲ τοῦ συμποσίου ὃ Κῦοος τὸν Γωβούαν 

ἐπήρετο, Εἰπέ μοι; ἔφη, ὦ Γωβοία, νῦν ἂν δοχοίης 
ἥδιον τιῦνδέ τῳ τὴν ϑυγατέρα δοῦναι ἢ ὅτε τὸ πρῶτον 
ἡμἴν συγνεγένου ; Ολέηδν: ἔφη ὃ Γωβρύας, κἀγὼ τά- 
ληϑὴ λέγω :ς Νὴ ΖΦ, ἔφη, ὃ Κῦρος. ὡς ψεύδους γ 
οὐδεμία ἐρώτησις δεῖται. Εὐ τοίνυν, ἔφη ἰσϑι ὅτι νῦν 
ἂν πολὺ ἥδιον. Ἦ καὶ ἔχοις ἄν, ἔφη ὃ Κῦρος, εἰπεῖν 

14διόύτι ; ̓ἔγω͵ ἕξ. “΄ε δή. Οει τότε μὲν ἑώρων τοὺς πό-- 
γους καὶ τοὺς κινδύνους εὐϑύμως αὐτοὺς φέροντας, 
γῖν δὲ ὑρῶ αὐτοὺς τἀγαϑὰ σωφρόνως φέροντας. δοκεῖ 
δέ μοι, ὦ Κῦρε, χαλεπώτερον εἰναι εὑρεῖν ἄνδρα τά- 
γαϑὰ χαλις φέροντα ἢ τὰ χαχά" τὰ μὲν γὰρ ὥὕβοιν 
τοῖς πολλοῖς, τὰ δὲ σωφροσύνην τοῖς πᾶσιν ἐιιποιεῖ. 

15καὶ ὃ Κῦρος εἶπεν, Ἤχοισας, ὦ “Ὑστάσπα; Γωβρύου 
τὸ ῥῆμα; Ναὶ μὰ 4 Ξ ἔφη" χαὶ ἐὰν πολλὰ τοιαῦτά γε 
λέγῃ, πολὺ μᾶλλόν με τῆς ϑυγατρὸς μνηστῆρα λήψε- 

1θται ἢ ἐὰν ἐκπώματα πολλά μοι ἐπιδειχνύη. Ἦ μήν, 
ἔφη ὃ Γωβρύας, πολλά γέ βίοι ἔστι τοιαῦτα ᾿συγγεγράμ- 
μένα, ὧν ἐγὼ σοι οὐ φϑονήσω, ἢν τὴ γ ϑυγατέρα μου 
γυναῖχα λαμβάνῃς" τὰ δὲ ἌΣΥΛΟΝ ἔφη, ἐ ἐπειδὴ οὐχ 
ἀνέχεσϑαί μοι φαίνη, οὐχ οἶδ᾽ εἰ Χρυσάντᾳ τούτῳ δῶ, 

17 ἐπεὶ χαὶ τὴ ν δραν σου ὑφ ἤοπασε. Καὶ μὲν δή, ἕφη 
ὃ Κῦρος, «Ὑστάσπα, καὶ οἱ ἀλλοι δὲ οἱ παρόντες, 
ἢν ἐμιοὶ λέγη ΜΝ ὅταν. τις ὑμῶν γαμεῖν. ἐπιχειρήσῃ, γνώ- 

18σεσϑε ὅποῖός τις χἀγὼ συνεργὺς ὑμῖν ἔσομαι. χαὶ ὃ 
Γωβρύας εἶπεν, ἪΝν δέ τις ἐὰν ΩΝ βούληται ϑυγατέρα, 
ποὺς τίνα δεῖ λέγειν; Ποὸς ἐμέ, ἔφη ὃ Κῦρος, χαὶ 
τοῦτο " πάνυ γάρ, ἕφη δεινός εἶιιι ταύτη γ τὴν τέχνην. 

19 Ποίαν; ἔφη ὁ Χρυ σάντας. Τὺ γυῶν αι ὁποῖος ἂν γά- 
μος ἑκάστῳ συναρφιμιίσειε. καὶ ὃ Χρυσάντας ε ἕφη; “1;γε 
δὴ πρὸς τῶν ϑεῶν ποίαν τινά μοι γυναῖκα οἴξι συναρ- 

2ομόσειν χάλλιστα. Πρῶτον μέν, ἔφη, μιχραν" μικρὸς 
γάρ καὶ αὑτὸς εἰ" εἰ δὲ μεγάλην γαμεῖς, ἢν ποτε βούλῃ 
αὐτὴν ὀρϑὴν φιλῆσαι. προςάλλεσϑαί σε δεήσει ὡς τὰ 
κυνάρια. Τοῦτο μὲν δή, ἔφη, ὀρθῶς προνοεῖς" καὶ γὰρ 

13. τὸ πρῶτο» Υ. 2. 15. 106. συγγεγραμμένα] Οονξ, 5. 25. 
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οὐδ᾽ ὑπωςτιοῦν ἁλτιχός εἶμι. Ἔπειτα δ᾽, ἔφη, σιμὴ ἄν! 
σοι ἰσχεριῦς συμφέροι. Πρὸς τί δὴ αὖ τοῦτο; Ὅει, 
ἔφη; σὺ γρυπὸς εἰ" πρὸς οὖν τὴν σιμότητα σάφ᾽ ἴσϑι 
ὅτι ἢ γρυπότης ἄριστ᾽ ἂν προςαρμύσειε. “Ὁ εἰς σύ, ἔφη, 
ὡς καὶ τῷ εὖ δεδειπνηκχότι ὥςπερ καὶ ἐγὼ νῦν ἄδειπνος 
ἂν συναρμόζοι. Ναὶ μιὰ γ΄ ἐψὰ ἐφη ὃ ἘΣρυς- τῶν μὲν 
γὰρ μεστῶν 7 γρυπὴ ἤ γαστὴρ γίγνεται, τῶν δὲ ἀδεί- 
πιγίυν σιμῆ.. καὶ ὃ “Χρυσάντας ἕψ ἢ; Ῥυχρῷ δ᾽ ἂν βασι-25 
λει πρὸς τῶν ϑεῶν ἔχοις ἂν εἰπεῖν ποία τις συνοίσει; 
ἐνταῦϑα μιὲν δὴ ὃ τε Κῦρος ἐξεγ ἔλασε καὶ οἱ ἄλλοι 
δμιοίως. γελώντων δὲ ἅκια εἶπεν ὃ “Ὑστάσπης, Πολύ28 
γε, ἕφη, μάλιστα τούτου σε, ὦ Κῦρε, ζηλῶ ἐν τῇ βα- 
σιλείᾳ, Τἴνος ; ἔφη ὃ Κῦρος. ἡ Ὅτι δύνασαι καὶ ψυχρὸς 
ὧν γέλωτα παρέχειν. χαὶ ὃ Κῦρος εἶπεν, Ἔπειτα οὐχ 
ἂν πρίαιό γε παμπόλλου ὥςτε σοὶ ταῦτ᾽ εἰρῆσϑαι, καὶ 
ἀπαΊ γγελ ϑῆναι παρ᾽ ἧ εὐδοχιμεῖν βούλει ὅτι ἀστεῖος εἶ - 
χαὶ ταῦτα μιὲν δὴ οὕτω διεσκώπτετο. 

Πϊετὰ δὲ ταῦτα Τιγράνῃ μὲν ἐξήνεγχε γυναικεῖον! 
κύσμον, καὶ ἐχέλευσε τῇ γυναιχὶ δοῦναι, ὅτι ἀνδρείως 
συγεστρατεύετο τιῦ ἀνδρί, “Ἵρταβάξ ω δὲ χρυσοῦν ἔχ- 
πωμα" τῷ δὲ Ὑρχανίῳ ἵππον χαὶ ἄλλα πολλὰ χαὶ χαλὰ 
ἐδωρήσατο. Σοὶ δέ, ἔφ ἢ» (ὦ Γωβρύα, δώσω ἄνδρα τῇ 
ϑυγατρί. Οὐχοῦν ἐμέ, ἔφη ὃν. Ὑστάσπης, δώσεις, ἵνα35 
χαὶ τὰ συγγ ράμματα λάβω. Ἦ καὶ ἔστι σοι, ἔφη ὁ Κῦ- 
ρος, οὐσία ἀξία τιῦν τῆς παιδός; ΝΟ χς ἔφη; πολ- 
λαπλασίων μὲν οὖν χρημάτων. Καὶ ποῦ, ἔφη ὃ Κῦρος, 
ἔστι σοι αὕτη ἢ οὐσία; Ἐνταῦϑα, ἔφη, ὕπουπερ καὶ 
σὺ χάϑησαι φίλ ος ὧν ἐμοί. ᾿Πρχεῖ μοι, ἔφη ὃ Γωβρύας, 
χαὶ  ΌΣς ἐχτείνας τὴν δεξιὰν “δου, ἔφη, (ὦ Κῦρε" 
δέχομαι γάρ. χαὶ ὃ Κῦρος «λαβὼν τὴν τοῦ ᾿“Ὑστάσπου2δ 
δεξιὰν ἔδωχε τι Γωβρύᾳ, ὃ ὁ᾽ ἐδέξατο. ἐχ δὲ τούτου 
πολλὰ καὶ χαλὰ ἔδωχε δῶρα τῷ ᾿“Υστάσπῃ, ὅπως τῇ 
παιδὶ πέμψειε" Χρυσάνταν δ᾽ ἐφίλησε προςαγαγόμενος. 
καὶ ὃ “Ἰρτάβαζος εἶπε, ΠΠ]ὰ ΖΔ, ἔφη, ὦ Κῦρε, οὐχῷτ 
ὁμοίου γε χρυσοῦ ἐιιοί τε τὸ ἔχπωμα δέδωκας καὶ Χρυ- 
σάντι τὸ δῶρον. ᾿4λλὰ χαὶ σοί, ἔφη, δώσω. ἐπήρετο 
ἐχεῖνος Πότε; Εἰς τριακοστόν, ἔφη, ἔτος. Ὥς ἀναμε- 

27. εἰς τριαχοστὸν ἔτος}  5ἰϊαϊισνν ἐπι πα] 5. τὶρ τα ἀἴθγατα 
βρδϊϊιιην δὰ ἀπο 9 ἰἴ ταάυςῖι. Μοπεὶϊ Ποεν"ας αὐ (Βα. Υ. 3. οχῖσ. 
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γοῦντος, ἔφη ; καὶ οὐχ ἀποθϑανουμένου οὕτω ,παρα- 
σχευάζου. καὶ τότε μιὲν δὴ οὕτως ἔληξεν ἢ Ἶ σχηνή" ἐξα- 
νισταμένων δ᾽ αὐτῶν ἐξανέστη καὶ ὃ Κῦρος καὶ ξυμ- ᾿ 
προὔπεμψεν. αὐτοὺς ἐπὶ τὰς ϑύρας. 

285: Ἐ Τῇ δ᾽ ὕστεραίᾳ τοὺς ἐϑελουσίους συμμάχους γενο- 
μένους ἀπέπεμιπεν οἴκαδε ἑκάστους, πλὴν ὅσοι αὐτῶν 
οἰχεῖν ἐβούλ οντὸ παρ᾽ αὐτῷ" τούτοις δὲ γώραν καὶ οἵ- 
κοὺς ἔδωκε, χαὶ νῦν ἔτι ἔχουσιν οἱ τιῶν καταμεινάντων 
τούτων τότε ἀπόγονοι" πλεῖστοι δ᾽ εἰσὶ ἢ δων καὶ Ὕρ- 
καγνίων" τοῖς δ᾽ ἀπιοῦσι δωρησάμενος πολλὰ καὶ ἀμέμ-- 
πτοὺυς ποιησάμενος καὶ ἄρχοντας χαὶ στρατιώτας ἀπε- 

2θπέμψατο. ἐκ τούτου δὲ διέδωχε καὶ τοῖς περὶ ἕὰπυτὸν 
στρατεύταις τὰ , χρήματα ὅσα ἐχ Σάρδεων. ἔλαβε: καὶ 
τοῖς μιὲν μυριάρχοις καὶ τοῖς περὶ ἕξαυτὸν ὑπηθέταις 
ἐξαίρετα ἐδίδου πρὸς τὴν ἀξίαν ἑκάστῳ, τὰ δ᾽ ἄλλα 
διένειμε" καὶ τὸ μέρος ἑχάστῳ δοὺς τῶν μυριάρχων 
ἐπέτρεψεν αὐτοῖς διανέμειν (ὥςπερ αὐτὺς ἐκείνοις διένει- 

ϑθμεεὲν. ἔδοσαν δὲ τὰ μὲν ἄλλα χρήματα ὁ ἄρχων ἄρχον τας τοὺς “ 
ὑφ᾽ ἑαυτῷ δοχιμάζων" τὰ δὲ τελευταῖα οἱ ΣΉΝ β 
τοὺς ὑφ᾽ ἑαυτοῖς ἰδιώτας δοχιμιάσαντες ποὺς τὴν ἀξίαν 
ἑχάστῳ ἔδοσαν" καὶ οὕτω πάντες εἰλήφεσαν τὸ δίκαιον 

ϑ1 μέρος. ἐπεὶ δὲ εἰλήφεσαν τὰ τότε δοϑέντα, οἱ μιέν τι- 
γὲς ἔλεγον περὶ τοῦ Κύρου τοιάδε, Ἦ που αὐτός γε 
πολ λὰ ἔχει, ὅπου γε καὶ ἡμῶν ἑχάστω τοσαῦτα δέδωκεν. 
οἱ δέ τινὲς αὐτιῦν ἔλεγον, Ποῖα πολλὰ ἔχει; οὐχ ὃ Κύ- 
ρου τρόπος τοιοῦτος οἷος χρηματίζεσϑαι, ἀλλὰ διδοὺς 
μᾶλλον ἢ χτώμενος ἥδεται. 

32 “Τϊἰσϑανόμενος δὲ ὃ Κῦρος τούτους τοὺς λόγους καὶ 
τὰς δόξας τὰς περὶ αὑτοῦ συνέλεξε τοὺς φίλους τε καὶ 
τοὺς ἐπικαιρίους ἅπαντας χαὶ ἔλεξεν ὧδε. 

ἄνδρες φίλοι, ἑώραχα μὲν ἤδη ἀνϑοιύπους οἵ βού- 
λονται δοκεῖν πλείω χεχτῆσϑαι ἢ ἔχου σιν, ἐλευϑερειότες 
θοι ἂν οἰόμενοι οὕτιυ φαίνεσϑαι" ἐμοὶ δὲ δοκοῦσιν, ἔφη, 
οὗτοι τοὔμπαλιν οὗ βυὺλ ονται ἐφέλκεσθαι" τὸ γὰρ πολλὰ 
δοχοῦντα ἔχειν μὴ χατ᾽ ἀξίαν τῆς οὐσίας φαίνεσϑαι 
ὠφελοῦντα τοὺς φίλους ἀνελευ ϑερίαν ἕμοιγε δοκεῖ περι- 

ϑϑάπτειν. εἰσὶ δ᾽ αὖ, ἔφη, οἱ λεληϑέναι βούλονται ὅσα 
ἂν ἔχωσι" πονηροὶ οὖν καὶ οὗτοι τοῖς φίλοις ἔμοιγε δο- 
κοῦσιν εἶναι" διὰ γὰρ τὸ μὴ εἰδέναι τὰ ὄντα πολλάκις 
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δεόμενοι οὐχ ἐπαγγέλλουσιν οἱ φίλοι τοῖς ἑταίροις, ἀλλ 
ἀπατῶνται. ἁπλουστάτου δέ μοι, ἐφη; δοχεῖ εἶναι τὸβ4 
τὴν δύναμιν φανερὰν ποιήσαντα ἐχ ταύτης ἀγωνίξζεσϑαι 
“περὶ καλ οχἀγαϑίέας. κἀγὼ οὖν, ἔφη, »πέζραδας, ὑμῖν ὅσα 
ομιὲν οἷόν τ᾽ ἐστὶν ἰδεῖν τῶν ἐμοὶ ὄντων δεῖξαι, ὅσα δὲ 
μὴ οἷόν τε ἰδεῖν, διηγήσασϑαι. ταῦτα εἰπὼν τὰ μιὲν35 
ἐδείκνυε πολλὰ καὶ καλὰ χτήματα" τὰ δὲ κείμενα ὡς 
μὴ ῥάδιον εἶναι ἰδεῖν διηγεῖτο" τέλος δὲ εἶπεν ὧδε: 
Ταῦτα, ἔφη ; (ὦ ἄνδρες, ἅπαντα δεῖ ὑμᾶς οὐδὲν μᾶλ-386 
λον ἐμὰ ἡγεῖσϑαι ἢ καὶ ὑμέτερα " ἐγὼ γάρ, ἔφη, ταῦτα 
ἀϑροίζω οὔϑ᾽ ὕπως αὐτὸς καταδαπανήσω οὐϑ᾽ ὅπως 
αὐτὸς ᾿κατατρίψω" οὐ γὰρ ἂν δυναίμην" ἀλλ᾽ ὅπως 
ἔχω τῷ τε ἀεὶ καλόν τι ὑμῶν ποιοῦντι διδόναι καὶ ὅπως 
ἦν τις ὑμιν τινος ἐνδεῖσϑαι γομίσῃ, πρὸς ἐμὲ ἐλϑὼν 
λάβῃ οὗ ἂν ἐνδεὴς τυγχάνῃ ὦν. καὶ ταῦτα μὲν οὕτως 
ἐλέχϑη. 

ΑΨ ΟΣ ΟΥ 

Ογτὶ ἴπ Ῥευβίάθην ρυοδβοϊβοθπεῖβ δσιπθη εἰ οδβίγουιην γϑιῖο 
ἀοςουϊθίξιν. ον γτῖ5 δά Ογάχάσγρπι ἀοτουιίταν, ἃ 40 δα οἱ Δ16- 
αἷα ἀοϑ Ἰοοο εἱ οἴδεγιιν. Οδιηθυϑὶ5 διιοϊουϊαια ρϑδοῖα διπὶ ἴπ- 
ταϊὰ ἱπίεν Ῥϑιβὰβ Ογτγιθηααθ ἐδ στέριο Ῥευβῖοο.ς ἐν ἀχατῖβ πἰΐατν 
ἄἀαςὶς ἀχόγθηῖ (ὐγτιι5. 

Ἡνίκα δὲ ἤδη αὐτῷ ἐδόχει χαλῶς ἔχειν. τὰ ἐν Πα- 1 
βυλῶνι ὡς καὶ ἀποδημιεῖν, συνέσχεν ζετο τὴν εἰς Πέρ- 
σας πορείαν καὶ τοῖς ἄλλοις παρήγγειλεν" ἐπεὶ δ᾽ ἐνός 
μισεν ἱκανὰ ἔχειν (ὧν ὥετο δεή ἴσεσϑαι, οὕτω δὴ ἀνεζεύ- 
γνυε. διηγησόμεθα δὲ καὶ ταῦτα ὡς πολὺς στόλος ὧν 
πΣς μὲν κατεσχευάζετο καὶ πάλιν ἀνεσχευά: ζετο, 
κατεχωρίζετο δὲ ταχὺ ὅπον δέοι. ὕπου γὰρ ἄν στρά- 
τοπεδεύηται βασιλείς, “σχηγὰς μὲν δὴ ἔχοντες πάντες οἵ 
ἀμφὶ βασιλέα στρατεύονται καὶ ρορὺς καὶ χειμῶνος. 

ὶῷ 

33. ἀλλ΄ ἀπατῶνται] ος δοάεπι ἔδεσε σϑάϊι 40 μΡοϑίξιπι ἱπὶ- 
εἷο διὰ τὸ μὴ εἰδέναι τὰ ὄντας 4αάπιόθεθ, ορίπον, ϑομποῖάο- 
Γιιβ ἱπορἴσμν ἰα ἰσαν τι ἀπατῶνται. Ουΐις5 Ἰοσο φιοῖ νπϑὶϊονῖθιιϑ 
ἦν ΠΡεῖβ οδὶ ἀλλὰ ἡττῶνται εἰ ρῖι5 οϑὶ {αδμ ΦΥΤΟΥ͂ ἐἰρνανὶς ἀλλ 
αἰδοῦνται ἀαςὶ εχ 6ο μοδϑϊϊ; πδὴὶ ἡττῶνται χιυϊάθην μἰθ 1 6ϑὶ. 
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38 εὐθὺς δὲ τοῦτο ἐνόμιζε Κῦρος πρὸς ἕω βλέ ἔπουσαν ὥστα- 
σϑαι τὴν σχηνήν" ἔπειτα ἔταξε πρῶτον μὲν πόσον δεῖ 
ἀπολιπόντας σχηνοῦν τοὺς δοου φόρους τῆς βασιλικῆς 

σχηνῆς ἔπειτα σιτοποιοῖς μὲν χώραν ΡΤ ΡΝ τὴν δε- 
ξιάν, ὀψοποιοῖς ὁὲ τὴν ἀριστεράν, ἵπποις δὲ τὴν δε- 
ξιάν, ὑποῖζ γίοις. δὲ τοῖς ἄλλοις τὴν ἀριστεράν" χαὶ τἄλλα 
δὲ . ἐμαρλκαώω, ὥςτε εἰδέναι ἕκαστον τὴν ἑαυτοῦ χώραν 

4 χαὶ μέτρω καὶ τόπῳ. ὅταν δὲ ἀνασχετά άζωνται, συντί- 
ϑησι μιὲν ἕχαστος σχεύη οἷςπερ τέταχται χρῆσϑαι, ἀνα- 
τίϑενται δ᾽ αὖ ἄλλοι ἐπὶ τὰ ὑποζύγια" ὥςϑ᾽ ἅμα μὲν 
πάντες ἔρχονται οἱ σχευαγωγοὶ ἐπὶ τὰ τεταγμένα ἄγειν, 
ἅμα, δὲ πάντες ἀνατιϑέασιν ἐπὶ τὰ ἑαυτοῦ ἕχαστος - οὕτω 
δὴ ὃ αὐτὸς χρόνος ἀρχεῖ μιᾷ τε σκηνῇ καὶ πάσαις ἀνῃ- 
ρῆσϑαι. ὡςαύτως οὕτως ἔχει καὶ περὶ κατασχευῆς. καὶ 
περὶ τοῦ πεποιῆσϑαι δὲ τὰ ἐπιτήδεια πάντα ἐν καιρῷ 
ὡςαύτως διατέτακται ἑ ἑχάστοις τὰ ποιητέα " καὶ διὰ τοῦτο 
δ αὐτὸς χρόνος ἀρκεῖ ἑνί τε μιέρει καὶ πᾶσι πεποιῆσϑαι. 

6 ὥςπερ δὲ οἵ περὶ τὰ ἐπιτήδεια ϑεράποντες χώραν εἶχον 
τὴν προςήχουσαν ἕ' ἕχαστοι, οὕτω καὶ οἱ ὁπλοφόροι αὖ- 
τῷ ἐν τῇ στρατοπεδεύσει χώραν τε εἶχον τὴ » τῇ ὁπλίσει 

ἑκάστῃ ἐπιτηδείαν, καὶ ἤδεσαν ταύτην ὅποία Γ καὶ 
1 ἐπ᾽ ἀναμφις, ϑήτητον πάν τὲς κατεχωρίζοντο. χαλὸν μὲν 

γὰρ ἡγεῖτο ὃ “Κῦρος καὶ ἐν οἰχίᾳ. εἶναι ἐπιτήδευμα τὴν 
εὐθημοσύνην" ὅταν γάρ τίς τοῦ δέηται, δῆλόν ἔστιν 
ὅπου δεῖ ἐλϑόντα λαβεῖν" πολὺ δὲ ἔτι χάλλιον ἐνόμιζε 
τὴν τῶν στρατιωτικῶν φυλῶν εὐθημοσύνην εἶναι, ὅσω 
τε ὀξύτεροι οἱ χαιροὶ τιῦν εἷς τὰ πολεμιχὰ χρήσεων χαὶ 
μείζω τὰ σφάλματα ἀπὸ τῶν ὑστεριζόντων ἐν αὐτοῖς " 
ἀπὸ δὲ τῶν ἐν χαιρῷ παραγιγνομένων πλείστου ἄξια τὰ 
χτήματα ἑώρα γη ιγνόμενα ἐν τοῖς πολεμιχοῖς" διὰ ταῦτα 
οὖν χαὶ ἐπειιέλετο ταύτης τῆς εὐϑημοσύνης μάλιστα. 

8 χαὶ αὐτὸς μὲν δὴ πρῶτον ἑαυτὸν ἐν μέσῳ κατετίϑετο 
τοῦ στρατοπέδου, ὡς ταύτης τῆς χώρας ἐχυρωτάτης 
οὔσης" ἔπειτα δὲ τοὺς μιὲν πιστοτάτους ὥςπερ εἰώϑει 
περὶ ἑαυτὸν εἶχε, τούτων δὲ ἐν κύχλῳ , ἐχομένους ἱππέας 

9 τ᾽ εἶχε καὶ ἁρματηλάτας. καὶ γὰρ τούτους ἐχυρᾶς ἐνό- 

οι 

ἅ, τὰ τεταγμένα ἄγει» Πιπιοηΐα δά σϑβοπάιϊπι ραταΐα ἀϊοϊξ. 
7. χτήματα] πλεονεχτήματις ΒοΒποίάεσαβ. 8, χατετέϑετο] Εο- 
ἄεπι τηοάο 5. 15. ἀϊοίτατ τεϑέναι. 
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μιξζε χώρας δεῖσθαι, ὅτι οἷς μάχονται ὅπλοις οὐδὲν ποό- 
ζειρον ἔχοντες τούτων στρατοπεδείονται, ἀλλὰ πολλοῦ 
χρόνου δέονται εἰς τὴν ἔξόπλ ἰσιν, εἰ μέλλουσι χρησίμως 
ἕξει». ἐν δεξιᾷ δὲ καὶ ἐν ἀριστερῇ αὐτοῦ τε χαὶ τῶντο 
ἱππέων πελτασταῖς χώρα ἢν" τοξοτῶν δ᾽ αὖ χώρα ἡ 
πρόσϑεν ἦν χαὶ ὄπισϑεν αὐτοῦ τε χαὶ τῶν ἱππέων. 
ὅπλίτας δὲ καὶ τοὺς τὰ μεγάλα γέῤρα ἔχοντας χκύχλῳτι 
πάντων εἶχεν ὥςπερ τεῖχος ; ὅπως χαὶ εἰ δέοι τι ἐγσχευά- 
ξεσϑαι τοὺς ἱππέας, οἱ μον μώτατοι πρύσϑεν ὄντες πα- 
ρέχοιεν. αὐτοῖς ἀσφαλῆ τὴν καϑόπλισιν. ἐχάϑευδον δὲ12 
αὐτῷ ἐν τάξει ὥςπερ οἱ ὑπλῖται, οὕτω δὲ καὶ οἵ πελτα- 
σταὶ καὶ οἱ τοξόται, ὅπως χαὶ ἐκ νυχτῶν εἶ δέοι τι; ὥὡς- 
περ χαὶ οἱ ὅπλῖται παρεσχευασμιένοι εἰσὶ παίειν τὸν εἷς 
χεῖρας ἰόντα, οὕτω χαὶ οἱ τοξόται χαὶ οἱ ἀχοντισταί, 
εἴ τινὲς προς ίοιεν, ἐξ ἑτοίιιου ἀχοντίζοιεν χαὶ τοξεύοιεν 
ὑπὲρ τῶν παν εἶχον δὲ χαὶ σημεῖα πάντες οἵ ἄρ-ι3 
χοντες ἐπὶ ταῖς σχηναῖς" οἱ δ᾽ ὑπηρέται, ὥςπερ χαὶ ἐν 
ταῖς πόλεσιν οἱ σώφρονες ἰσασι μὲν χαὶ τῶν πλείστων 

τὰς οἰκήσεις, μάλιστα δὲ τῶν ἐπιχαιρίων, οὕτω αὶ 
τῶν ἐν τοῖς στρατοπέδοις τάς τε “χώρας τὰς τῶν ἦγε- 
μόνων ἠπίσταντο οἵ Κύρου ὑπηρέται χαὶ τὰ σημεῖα ἐγί- 
γνώωσχον ἃ ἑκάστοις ἦν" ὥςτε ὅτου δέοιτο Κῦρος, οὐχ 
ἐζήτουν, ἀλλὰ τὴν συντομωτάτην ἐφ᾽ ἕχαστον ἔϑεον. 
καὶ διὰ τὸ εἴλικρενῆ ἕχαστα εἶναι τὰ φῦλα πολὺ μιᾶλ-14 
λον ἦν δῆλα καὶ ὁπότε τις εὐταχτοίη, καὶ εἴ τις μὴ πράτ- 
τοι τὸ προςταττόμενον. οὕτω δὴ ἐχόντων ἡγεῖτο, εἴ τις 
καὶ Σϑοιτο γὲ χτὸς ἢ ἡμέρας, ὥςπερ ἂν εἰς ἐνέδραν εἰς 
τὸ στρατόπεδον τοὺς ἐπιτιϑεμένους ἐμιπέπτειν. καὶ τὸ 5 
ταχτιχὸν δὲ εἶναι οὐ τοῦτο μόνον Ἰγεῖτο εἴ' τις ἐχτεῖναι 
φάλαγγας εὐπόρως δύναιτο ἢ βαϑῦναι ἢ ἐκ κέρατος εἰς 
φάλ 'άγγα καταστῆσαι ἢ ἐχ πω εῚ ἢ ἀριστερᾶς ἢ ὄπισϑεν 
ἐπιαν. ἔντιων πολειέτν ὀρϑῶς ἐξελίξαι, ἀλλὰ χαὶ τὸ δια- 
σπᾶν ὑπύτε δέοι ταχτιχὼν ἡγεῖτο, χαὶ τὸ τιϑέγνα ε γε τὸ 
μέρος ἕχαστον ὅπεου μάλιστα ἐν (6 ἐλ είς, ἂν εἴη, καὶ τὸ 
ταχύνειν δὲ ὅπου φϑάσαι δέοι, πάντα ταῦτα καὶ τὰ τοι- 
αὗτα ταχτιχοῦ ἀνδρὴς ἐνόμιζεν εἶναι χαὶ ἔπειιελ εἴτο τού- 
των πάντων δμοίως. χαὶ ἐν μὲν ταῖς πορείαις πρὸς τὸϊθ 

συμπῖπτον ἀεὶ διατάττων ἐπορεύετο, ἐν δὲ τῇ στρατο: 
πεδεύσει ὡς τὰ πολλὰ ὥςπερ εἴρηται κατεχώριζεν, 
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17 Ἐπεὶ δὲ πορευόμενοι γίγνονται κατὰ τὴν Μηδικήν, 
τρέπεται ὃ Κῖ ρος πρὸς Κυαξάρην. ἐπεὶ δὲ ἠσπάσαντο. 
ἀλλήλους, πρῶτον μὲν δὴ ὃ Κῦρος εἶπε τῷ Κυαξάρῃ 
ὅτι οἶκος αὐτῷ ἐξῃρημιένος εἴη ἐν Βαβυλῶνι χαὶ ἀρχεῖα, 
ὅπως ἔχῃ καὶ ὅταν ἐχεῖσε ἔλϑη, εἰς οἰκεῖα κατάγε- 
σϑαι" ἔπειτα δὲ χαὶ ἄλλα δῶρα ἔδωχεν αὐτῷ πολλὰ καὶ 

18χαλά. ὃ δὲ Κεαξάρης ταῦτα μὲν ἐδέχετο, προςέπεμψε 
δὲ αὐτῷ τὴν ὃ0υγ ατέρα στέφανόν τὲ χρυσοῦν καὶ ψέμα 
φέρουσαν χαὶ στρεπτὸν καὶ στολὴν ΠΠη διχὴν ὡς δυνα- 

1ϑτὸν καλλίστην. χαὶ ἡ μὲν δὴ παῖς ἐστε ἄν, ου τὸν Κυ- 
ρον; ὃ δὲ Κυαξάρης εἶπε, “ίδωμι δέ σοι, ἔφη, ὦ Κῦρε, 
καὶ αὐτὴν ταύτην γυναῖκα, ἐμὴ ν οὖσαν ϑυγατέρα" καὶ 
ὃ σὸς δὲ πατὴρ ἔγημε τὴν τοῦ ἑμοῦ πατρὸς ϑυ γατέρα, 
:Ξ ἧς σὺ ἐγένου" αὕτη δέ ἐστιν ἣν σὺ πολλάκις παῖς ὧν 
ὕτε παρ᾽ ἡμῖν ἦσϑα ἐτιϑην ἤσω" καὶ ὁπότε τις ἐρωτῴη 
αὐτὴν τίνι γαμοῖτο, ἕλεγεν ὅτι Κύρῳ" ἐπιδίδωμι δὲ 
αὐτῇ ἐγὼ καὶ φερνὴν Τ᾽ δίαν τὴν πᾶσαν" οὐδὲ γὰρ ἔστι 

ΦΟμίοι ἄφῥην. παῖς γνήσιος. ὃ μιὲν οὕτως εἶπεν: ὃ δὲ Κῦ- 
ρος ἀπεκρίνατο, “4λ),, ὦ Κυαξάρη, τό τε γένος ἐπαινῶ 
καὶ τὴν παῖδα καὶ τὰ δῶρα" βούλομιαι δέ, ἔφη, σὺν 
τῇ τοῦ ͵ πατρὸς γνώμῃ καὶ τῇ τῆς μητ ρὺὸς ταῦτά σοι 
συναινέσαι. εἰπὲ μὲν οἷν οὕτως ὃ Κῖρος, ὅμως δὲ τῇ 
παιδὶ πάντα ἐδωρήσατο ὁπόσα ὠξτο χαὶ τῷ Κυαξάρῃ 
χαρίζεσθαι. ταῦτα δὲ ποιήσας εἷς Πέρσας ἐπορεύετο. 

21 ᾿Επεὶ δ΄ ἐπὶ τοῖς Περσῶν ὁρίοις ἐγένετο πορευόμε- 
νος; τὸ μὲν ἄλλο στοάτειμα αὐτοῦ. χατέλιπεν, αὐτὸς δὲ 
σὺν τοῖς φίλοις εἰς τὴν. πόλιν ἐπορείετο, ἱερεῖα μὲν ἄγων 
ὃς πᾶσι Πέρσαις ἱκανὰ ϑέειν τὲ χαὶ ἑστιᾶσθαι" δῶρα 
δὲ ἦγεν οἷα μὲν ἔπρεπε τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ καὶ 
τοῖς ἄλλοις φίλοις, οἷα δ᾽ ἔπρεπεν ἀρχαῖς καὶ “γεραιτέ- 
ῥοις χαὶ τοῖς ὁμοτίμοις πῶσιν" ἔδωχε δὲ χαὶ πᾶσι Πέρ- 
σαις καὶ Περσίσιν ὅσαπεο χαὶ νῦν ἔτι δίδωσιν ὅτανπερ 

Ζ22ἀφίχηται βασιλεὺς εἰς Πέρσας. ἐχ δὲ τούτου συνέλεξε 

17. εἷς οἴχεῖα ἀεάϊ οχ ΠΡυῖβ τ ϑ]ϊουίθιιβ: οδοϊοσὶ ὡς εἷς. Οομξ. 
ε8ρΡ. 6. 4. 21. ὡς ροπῖτιν δα γταϊΐοπεπι, ηυδ8 δχαῖ ὙἹΟὈπγδστιπα 
δ πυχηθειτη Ῥαυϑᾶσιπη, δΘχρυϊπιεπάδμη: πᾶπι ΔΡ ἱχανά ποῖ 
ῬΟβ56 βιιβρεπαϊί, χὰὸ Ιοοο οο]]οσαίιπι οδῖ, ἀρρᾶγεῖ. Αββίϊῃηθιθ 
ἀοροβθαὶ ἸΣΈᾺΥ βαῦνα οομρᾶταίίομθ ἰοοοχγιπι 1551] ἰπιοχατι [1 
1. 90. ὙΠ]. θ. 115 
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Καμβέσης τοὺς γεραιτέρους Περσῶν καὶ τὰς ἀρχάς, οἵ- 
πὲρ τῶν μεγίστων χύριοί εἶσι" παρεχάλεσε δὲ χαὶ Κυ- 
ρον, χαὶ ἔλεξε τρυῖδε ἢ δ. 

“Ἵνδρες Πέρσαι χαὶ σύ, ὦ Κῦρε, ἐγὼ ἀμφοτέροις 
ο ἁμῖν εἰκότως εὔνους. εἰμί" τὉμῶν μὲν γὰρ βασιλείω, σὺ 

δέ, ὦ Κῦρε, παῖς ἐμὸς εἰ. δίκαιος οὖν εἶμε ὕσα γιγνώ- 
σχειν δοχῶ ἀγαϑὰ ἀμφοτέροις, ταῦτα εἰς τὸ μέσον λέ- 
γειν. τὰ μὲν γὰρ παφελϑόντα ὑμεῖς μὲν Κῦρον ηὐξή-23 
σατε στράτευμα δόντες καὶ ἄρχοντα τούτου αὐτὸν κα- 
ταστήσαντες, Κῦρος δὲ ἡγοί μένος τούτου σὺν ϑεοῖς εὖὺ-- 
χλεεῖς μὲν ὑμᾶς, ὦ Πέρσαι, ἐν πῦσιν ἀνθϑοώποις ἐποί- 
ησεν, ἐντίμους δ᾽ ἐν τῇ “1σίᾳ πάσῃ" τῶν δὲ συστροα- 
τευσαμένων τοὺς μὲν ἀρίστους χαὶ πεπλ. οὔτιχε, τοῖς δὲ 
πολλοῖς μισϑὸν καὶ τροφὴν παρεσχεύαχεν " ἱππικὸν δὲ 
χαταστήσας “Περσῶν “πεποίηκε Πέρσαις καὶ πεδίων εἶναι 
μετουσίαν. ἣν μὲν οὖν καὶ τὸ λοιπὸν οὕτω γιγνώσκητε, 24 
πολλῶν χαὶ ἀγαϑῶν. αἴτιοι ἀλλήλοις ἔσεσϑε" εἰ δὲ ἢ 
σύ, ὦ Κῦρε, ἐπυοϑεὶ εἰς ταῖς παρούσαις τύχαις ΓΟ δ 
σεις χαὶ Περσῶν ὁ ἄρχειν ἐπὶ πλεονεξίᾳ ὥςπερ τῶν ἄλλων, 
ἢ ὑμεῖς, (ὦ πολῖται, φϑονήσαντες τούτῳ τῆς δυνάμεως 
ἐξλαύ σα πειράσεσϑε τοῖτον τῆς ἀρχῆς, εὖ ἴστε ὕτι 
ἐμποδὼν ἀλλ ἥλοις πολλῶν καὶ δ μια κα ἔσεσϑε. ὡς οὖν25 
μὴ ταῦτα γίγνηται, ἀλλὰ τἀγαϑά, ἐμοὶ δοχεῖ, ἔφη; 
ϑύίσαντας ὑμᾶς κοινῇ χαὶ ϑεοὺὶς ἐ ἐπιμαρτυραμένους συν- 

ϑέσϑαι, σὲ μιέν, ὦ Κῦρε, ἢν τις ἐπιστρατεύηται χώρᾳ 
Περσίδι ἢ Περσῶν γόμους διασπῦν πειρᾶται; βοηϑή- 
σειν παντὶ σϑένει, ὑμᾶς δέ, ὦ Πέρσαι, ἢν τις ἢ ἀρχῆς 
Κῦρον ἐπιχειρῇ καταπαύειν ἢ ἀφίστασϑαί τις τῶν ὑπο- 
χειρίων, βοηϑήσειν χαὶ ὑμῖν αὐτοῖς καὶ Κύρῳ καϑ' 
ὅ,τι ἂν ἐπαγγέλλῃ. καὶ ἕως μὲν ἂν ἐγὼ ζῶ, ἐμὴ γίγνε- 28 
ται ἢ ἐν Ἡζοσαις βασιλεία, ὅταν δ᾽ ἐγὼ τελευτήσω, 
δῆλον ὅτι Κύρου ὅ ἐὰν ζῇ. καὶ ὅταν μὲν οὗτος ἀφίκηται 
εἰς Πέρσας, ὁσίως ἂν ὑμῖν ἔχοι. τοῦτον ϑύ εἰν τὰ ἱερὰ 
ὑπὲρ ὑμῶν ἅπερ γὺν ἐγὼ ϑέω" ὑταν δ᾽ οὗτος ἔχδη ἡμος 
ἥ, ᾿καλῶς ἂν οἶμαι ὑμῖν ἔχειν εἰ ἐκ τοῦ γένους ὃς ἂν 
δοχῇ ὑμῖν “ἄριστος εἶναι, οὗτος τὰ τῶν ϑεῶν ἀποτελοέη. 
ταῦτα εἰπόντος Καμβύσου συνέδοξε Κύρῳ τε καὶ τοῖς 
Περσῶν τέλεσι" καὶ συνϑέμενοι ταῦτα τότε χαὶ ϑεοὺς 
ἐπιμαρτυράμενοι οὕτω καὶ νῦν ἔτι διαμένουσι ποιοῖντες 
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πρὸς ἀλλήλους Πέρσαι τε χαὶ βασιλεύς. τούτων δὲ πρα- 
χϑέντων ἀπήει ὗ Κῦρος. 

98 Ὡς δ᾽ ἀπιὼν ἐγένετο ἐν Δήδοις, συνδόξαν τῷ πα- 
τρὶ χαὶ τῇ μη τοὶ γαμιεῖ τὴν “Κυαξάρου ϑυγατέρα, ἧς 
ἔτι χαὶ γῦν λόγος ὡς παγκάλου γενομένης. [ἔνιοι δὲ 
τῶν λογοποιῶν λέγουσιν ὡς τὴν τῆς μητρὸς ἀδελφὴν 
ἔγημεν " ἀλλὰ γραῦς ἂν καὶ παντάπασιν ἣν ἢ παῖς. 
γήμας δ᾽ εὐθὺς ἔχων ἀνεζεύγνυεν, »- 

ἮΝ Ὁ δ ἂν δὸς. “ 

ϑαίταραβ ριουϊποϊαδνιιπη οοπϑιϊει, ιῖριις ραπᾶάρθπι πΊΟΤΊ 
ἀϊςο ΡΠ πὰπὸ σοπ δ αῖ, {τ|Ὰ6 ἀριὰ, ἔρϑύιμ ἧπ πῦρ οδιϊποῖ. 
Γιοσαῖοβ ᾿ηβιϊτιτῖς, αι οὐῖπὶ δχϑγοῖξι ΡΡον ἰμποἰὰ5 ΟΡθαμῖ; ἀπσατοβ 
ΠΕΣ 56 τι ΛΑ: λρυτς. ἀἰβρονῖῖς μὲ βἰαἴοπθϑβ, τὶ δρ βίο αβ. ιν 
οοἰουϊταὶϊα σπιοοιι 6. μοεξοναηῖ. βία ἰμθ ἃ ϑγυῖα τπϑσιθ δὰ 
πᾶσα στιθυῖ Αεσγρίοςιιθ εἰουἶΐα ΒΑΒΙἴὰγα ἐπϑεϊειϊ δε Ἃ Βὰ- 
Βγ]ομα πποάο ὅϑιιδὶβ υϑοάο Ἐρ)αϊαι δ. 

1 Ἐπεὶ δ᾽ ἐν Βαβιλῶνι ἦν, ἐδόχει αὐτῷ σατράπας 
ἤδη πέιπειν ἐπὶ τὰ κατεστραμμένα ἔϑνη. τοὺς μιέντοι 
ἐν ταῖς ἄχραις φρουράρχους χαὶ τοὺς χιλιάρχους τῶν 
χατὰ τὴν χώραν φυλαχῶν οὐχ ἄλλου ἢ ἕαυτοῦ ἐβούλετο 
ἀχούειν" ταῖτα δὲ προει)ηρᾶτο ἐννοιῦν ὅπως εἴ τις τῶν 
σατραπῶν ὑπὸ πλούτου καὶ τιλήϑους ἀνθοώπων ἐξυβοί- 
σειξ χαὶ ἐπιχειργσειε μὴ πείϑεσθϑάι, εἰϑὺς ἀντιπάλους 
ἔχοι ἐν τῇ χώρα. ταῦτ᾽ οὖν βουλόμενος ποᾶξαι ἔγνω συγ- 
καλέσαι πρῶτον τοὺς ἐπιχαιρίους χαὶ προειπεῖν, ὅπως 

εἰδεῖεν ἐφ᾽ οἷς ἴασιν οἱ ἰόντες " ἐνόμιζε γὰρ οὕτω ῥᾷον 
φέρειν ἂν αὐτοὺς " ἐπεὶ δὲ κατασταίη τις ἄρχων. καὶ 
αἰσϑάνοιτο ταῦτα, χαλεπῶς ἂν ἐδόχουν αὐτῷ φέρειν, 

8 νομίζοντες δι᾿ ἑαυτιῦν ἀπιστίαν ταῦτα γενέσϑαι. οὕτω 
δὴ συλλέξας λέχει αὐτοῖς τοιάδε. 

» ᾽ν ᾿ » πὰ ε - γ - ’ 

“νδρες φίλοι, εἰσὶν ἡμῖν ἐν ταῖς κατεστραμμέναις 

ὶ2 

28, ἔνιοι --- ἡ παῖς σεὺρὰ ἱπερῖθ ἱπιουροϑβίία γτϑοῖθ βϑοἰιςὶξ 
ΟΜ ποεάοχιιβ. Οιδε οἰ δὶ 1} 1} 1}115 ἴοι τὴΐν ουβὶ ΟΡΘΥῚ5 τῖϊοιϊξ 

δαἀτνουβαυθηΐξις 6] Ροϑβίγθμμο 1|10Ὸ ἢ παῖς 86 ἰρ8ἃ δτυδγίθγθηΐ. 
Οὐοῖ αιῖΐ βΞοίιιπι το ]]θτθ σοὶ βθυναιὶβ τ ι5., φῆ ἴπ ὅσο 
ΞΘμΘσΘ ῬυΟ Δ Ό1]6 5ἰϊ ρᾶχι 586. βϑᾶρειβ οϑβίθμααϊ. 
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πόλεσι “ρουροὶ καὶ φρούραρχοι, οὺς τότε χατελίπομιεν " 
καὶ τούτοις ἐγὼ προςτάξας ἐπῆλθον ἐλλο μὲν ιἰηδὲν 
πολυπραγμονεῖν, τὰ δὲ τείχη ΠΩΣ εἰν. τούτους μὲν 
οὖν οὐ παύσω τῆς ἀρχῆς; ἐπεὶ καλῶς διαπεφυλάχασι 
τὰ προςταχϑέντα " ἄλλοις δὲ σατράπας πέμψαι μοι δο- 
κεῖ, οἵτινες ἄρξουσι τῶν ἐνοιχούντων χαὶ τὸν δασιιὸν 
λαμβάνοντες τοῖς τε φρουροῖς δώσουσι μισϑὸν καὶ ἀλλο 
τελέσουσιν εδ,τι ἂν δέῃ. δοχεῖ δέ μιοε χαὶ τῶν ἐνθάδε 
μενόντων ὑμῶν, οἷς ἂν ἐγὼ πράγματα παρέχω 1 πέμπων 
πράξοντάς τι ἐπὶ ταῦτα τὰ ἔϑνη, χώρας γενέσϑαι, χαὶ 
οἴκους ἐχεῖ" ὅπως δασμοφορῆ ταί τε αὐτοῖς δεῖοο, ὅταν 
τε ἴωσιν ἐχεῖσε, εἰς οἴχεῖα ἔχωσι κατάγεσθαι. ταῦτα 
εἶπε χαὶ ἔδωχε πολλοῖς τῶν φίλων κατὰ πάσας τὰς χα- 
ταστραφείσας πόλεις οἴχους χαὶ ὑπηχόους" χαὶ γῦν εἰσὶν 
“ἔτι τοῖς ἀπογόνοις τιῦν τότε λαβόντων αἱ χῶραι κατα- 
μένουσαι ἄλλαι ἐν ἄλλῃ γῆ αὐτοὶ δὲ οἰκοῦσι παρὰ βε- 
σιλεῖ. “Ζεῖ δέ, ἔφη ; τοὺς ἰόντας σατράπας ἐπὶ ταύτας 
τὰς χώρας τοιούτους ἡμᾶς σχοπεῖν οἵτινες ὅ.ιτι ἂν ἐν 
τῇ γῇ ἑχάστῃ καλὸν ἢ ἀγαϑὸν ἦ ἢ» μεμνήσονται καὶ δεῖοθ 
ἀποπέμπειν, ὡς μετέχωμεν καὶ οἱ ἐνθάδε ὕντες τῶν 
πανταχοῦ γιγνομένων ἀγαϑῶν" καὶ γὰρ ἢν τί που δει- 
γὼν γίγνηται, ἡμῖν ἔσται ἀμυντέον. ταῦτ᾽ εἰπὼν τότε 
μὲν ἔπαυσε τὸν λόγον, ἕπειτα δὲ οὕς ἐγίγνωσκε τῶν 
φίλων ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις ἐπιϑυμοῦντας ἰέναι, ἐκλεξά- 
μενος αὐτῶν τοὺς δοχοῦντας ἐπιτηδειοτάτους εἶναι ἔπειιπε 
σατράπας εἰς “Ἱραβίαν μὲν ἸΠεγάβυζον, εἰς Καππαδο- 
κίαν. δὲ ᾿Ἰρταβάταν, εἰς Φρυγίαν δὲ τὴν μεγάλην “40- 
ταχάμαν, εἰς “ευδίαν δὲ χαὶ Ἰωνέαν Χρυσάνταν, εἰς 
Καρίαν δὲ ᾿Ἰδούσιον, ὅνπερ καὶ ἡτοῦντο, εἷς (ῷριγίαν 
δὲ τὴν παρ᾽ ει χ κλοῦτον χαὶ Αἰολίδα (αρνοῦχον. Κι- 

5. Οιιοά νϑυϊδηιῖθι5 ἰμΐον ἔτι χαὶ γὺν εἶσι, χαὶ ἔτι νῦν εἶσι, 
χαὶ νὺν ἔτι εἶσι εἰ χαὶ νῦν εἰσιν ἐπὶ ἰδ υὶβ πιδχῖπιθ ΡΤΟΡΆΡΙ6 
δναῖ χαὶ γὺν εἰσιν ἔτι, ῬγλοΡεΐτ ἀὐλτ5. πθόσ. ΠΥ, ὁ). 8, χαὶ 
γὺν δ᾽ ἔστιν ἔτι ἰδεῖν χὰ χαὶ γὺν οὐ ἔτι ἰδεῖν ἔστιν γνεϑυϊταὶ 

ΘΧ 6 Το θιι5. [Ι͂ωἴνὰ 7. 17. οὐδέν εἶμι ἐγὼ ἔτι. 8, ἃ, οὐδὲ νῦν 
πιστεύει οὐδὲ εἰς ἔτι. 6. τοιούτους σκοπεῖν] Πϊοτουΐβ ΕΧ. 10, 
σχοπεῖν τι ἀγαϑόν. ϑόρβιοοὶθβ βει ν, 1105. σπεῦσον» χοίλην 
χάπετόν τιν ἰδεῖν τῷδε, υδὶ ΤΒροουϊοὶ ὅρη δίφρον «αὐτῷ, 
"" ᾿ ρΙΌΒΡΘΓΘ ἰχαρίανὶς Πϑινβιθυ υβῖϊιβ, ΒΟ. ἐμὴ ΕΊΣ ΗΥΤῚ 

Τιβρτιανῖιδ. 
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λικίας δὲ καὶ Κύπρου καὶ Παφλαγόνων οὐκ ἔπεμψε σα- 
τράπας, ὅτι ἑκόντες ἐδόχουν συστρατεύεσϑαι ἐπὶ Βα- 
βυλῶνα" δασμοὺς μέντοι συνέταξεν ἀποφέρειν καὶ τού- 

9 τους. ὡς δὲ τότε Κῦρος κατεστήσατο, οὕτως ἔτι καὶ 
γῦν βασιλέως εἰσὶν αἱ ἐν. ταῖς ἄχραις φυλαχαὶ χαὶ οἱ 
χιλίαρχοι τῶν φυλαχῶν ἐκ βασιλέως εἰσὶ χαϑεστηχότες 

10χαὶ παρὰ “βασιλεῖ ἀπογεγραμμένοι. προεῖπε δὲ πᾶσι τοῖς 
ἐχπεμπομένοις σατράπαις, ὅσα αὐτὸν ἑώρων ποιοῦντα, 
πάντα μιμεῖσϑαι" πριῶτον ιιὲν ἱππέας χαϑιστάν ἀι ἐκ 
τῶν συνε ἐπισπομένιον ᾿Περσῶν καὶ συμμάχων καὶ ἁριια- 
τηλάτας, ὁπόσοι δ᾽ ἂν γῆν καὶ ἀρχεῖα λάβωσιν, ἀνα- 
γχάζειν τούτους ἐπὶ ϑύρας ἰέναι καὶ σωφροσύνης ἐπιμιε- 
λουμένους παρέχειν ἑαυτοὺς τῷ σατράπῃ χοῆσϑαι, ἢν τι 
δέηται" παιδεύειν δὲ καὶ τοὺς γιγνομένους, παῖδας ἐπὶ 
ϑύραις, ὥςπερ παρ᾽ αὐτῷ" ἐξάγειν δὲ ἐπὶ τὴν ϑὴ ραν 
τὸν σατράπην τοὺς ἀπὸ ϑυρῶν χαὶ ἀσχεῖν αὖ τόν τε καὶ 

11τοὺς σὶν ἑαυτῷ τὰ πολεμιχά. Ὃς δ᾽ ἂν ἑμιοί, ἔφ ἢ, χατὰ 
λόγον τῆς δυνάμεως πλεῖστα μιὲν ἅρματα, πλ ̓είστους δὲ 
καὶ ἀρίστους ἱππέας. ἀποδειχνύῃ, τοῦτον ἐγὼ ὡς ἀγα- 
ϑὸν ξέμμαχον, καὶ ὡς ἀγαϑὸν συμφύλακα Πέρσαις τε 
καὶ ἐμοὶ τῆς ἀρχῆς τιμήσω. ἔστωσαν δὲ παρ᾽ ὑμῖν χαὶ 
ἕδραις ὥςπερ παρ᾽ ἐμοὶ οἱ ἄριστοι προτετιμημένοι ; χαὶ 
τράπεζα, ὥςπερ ἢ ἐμή, τρέφουσα μὲν πρῶτον τοὺς οἰ- 
χέτας, ἔπειτα δὲ χαὶ ὡς φίλοις μεταδιδόναι ἱκανιῦς χε- 
χοσμῆη μένη χαὶ ὡς τὸν καλόν τι ποιοῦντα χκαϑ' ἡμέραν 

12ἐπιγεραίρειν. χτᾶσϑε δὲ καὶ παραδείσους καὶ ϑηρία τρέ- 
φέετε, καὶ μήτε αὐτοί ποτε ἄνευ πόνου σῖτον παραϑῆ- 
σϑε μήτε ἵπποις ̓ ἀγυ μνάστοις χόρτον ἐμβάλλετε" οὐ γὰρ 
ἂν δυναίμην ἐ ἐγὼ εἰς ων ἀν ϑρωπίνῃ ἀρετῇ τὰ πάντων 

ὑμῶν ἀγαϑὰ διασώζειν, ἀλλὰ δεῖ ἐμὲ μὲν ἀγαϑὸν ὄντα 
σὺν ᾿ἀγαϑοῖς τοῖς παρ᾿ ἐμοῦ ὑμῖν ἐπίκουρον εἶναι, ὑμᾶς 
δὲ ὁμοίως αὐτοὺς ἀγαϑοὺς ὄντας σὺν ἀ) ̓αϑοῖς τοῖς μεϑ' 

ιϑύμῶν ἐμοὶ συμμάχους ει. βουλοίμην ἐξ ἂν ὑμᾶς καὶ 
τοῦτο χατανοῆσαι ὅτι τούτων ὧν νῦν ὑμῖν παραχελεύίομαε 

10. ὅσα ἑκυτὸν ἑώρων ποῖΐοῦντα Ῥιοχὶπ.8 δχλον ρον τιγ1τ15 
οοἰοτῖϑ ὅσα δυνατὸν ἑώρων ποιοῦντα ἑκυτὸν εἶτα αὐτὸν πῶς 
ὅσα ἑώρων ποιοῦντας ἑκυτὸν Ῥυδοἔθυβητριιβ. “υνατόν, φιοά 
γον ος5. ἔιιιβίνα ἰουϑβὶξ, δβδὲ ἴρβιιπν {Ππ|ι4 αὐτόν. ϑδῖς αὐτοῖς ἷπ 
δυγατοῖς ἀθῖϊ556 τ πρέ ἴῃ ἔγασιμδηίο ΠὨϊοου χιιοα μι 6δϑὶ {ω]. 
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39 οὐδὲν τοῖς δούλοις προςτάττω" ἃ δ᾽ ὑμᾶς φημι χρῆναι 
ποιεῖν, ταῦτα χαὶ αὐτὸς πειρῶμαι πάντα πράττειν". ὡς- 
περ δ΄ ἐγὼ ὑμᾶς χελεύω ἐιιὲ μιμεῖσθαι, οὕτω χαὶ {ιμιεῖς 
τοὺς ὑφ᾽ ὑμῶν ἀοχὰς ἔχον τας μιμεῖσθαι ὑμᾶς διδάσχετε. 

Ταῦτα δὲ Κύρου οὕτω τότε τάξαντος ἔτι χαὶ νῦν 4 
τῷ αὐτῷ τροόπῳ πᾶσαι μὲν αἱ ὑπὸ βασιλεῖ φυλαχαὶ 
ὁμοίως φυλάττονται, πᾶσαι δὲ αἱ τῶν ἀρχέ γτῶων ϑέραι 
ὁμοίως ϑεραπείονται, πάντες δὲ οἱ οἶκοι καὶ μεγάλοι 
χαὶ σμικροὶ ὁμοίως οἰχοῦνται. πᾶσι δὲ οἱ ἄριστοι τῶν 
παρόντων ἕδραις προτετί μη »ται. πᾶσαι δὲ αἵ πορεῖαι 
συντεταγμέναι χατὰ τὸν αὐ τὴν τούπον εἰσί, πᾶσι δὲ συγ- 
κεραλαιοῦν" ται πολλαὶ πριίξεις ὀλέ; Ὅις δῆ εὔενῦε: ταῦτα! ϑ5 
δ᾽ εἰπὼν ὡς χοὴ ποιεῖν ἑκάστους χαὶ δύναμιν ἑχάστῳ 
προςϑεὶς ἐξέπειιπε χαὶ προεῖπεν ἅπασι παοασχενάζεσϑαι 
ὡς ε εἰς γέωτα στρατείας ἐσομεέν ης καὶ ἐπιδείξεως ἀνδρῶν 
καὶ ὕπλων χαὶ Ἱππων χαὶ ἁρμάτων. 

Κατενοήσαμεν δὲ χαὶ τοῦτο ὕτι Κύρου κατάρξαν- 186 
τος; ὡς {ασι, χαὶ γῦν ἔτι διαμένει " ἐφοδεύει γὰρ ἀνὴρ 

’; χατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀεὶ στράτευμα ἔχων, ὡς ἢν μέν τις τῶν 
σατραπῶν ἐπικουρίας δέηται, ἐπιχουρῇ, ἣν δέ τις ὁ ̓βροί- 
ζῃ; σωφρονίξῃ 1: ἢν δέ τις ἢ “δασμῶν φορᾶς ἀμελῇ ἢ 
τῶν ἐγοίχων φυλακῆς ἢ ὕπως ἢ χώρα ἐνεργὸς ἢ ἢ ἀλλο 
τι τῶν τεταγμένων τας ἐχρρί (. ταῦτα πάντα κατευτρε- 
πείς τη» ἦν δὲ μὴ δύνηται, βασιλεῖ ὁπα; γγέλλῃ ὧν ἴω. 
ἀχούων βουλεύ ἑται περὶ τοῦ ἀταχτοῦντος. χαὶ οἱ πολ- 
λάκις λεγόμενοι ὅτι βασιλέ ἕως εἱὸς καταβαίνει, βασιλέως 
ἀδελφός, βασιλέως ὀφϑαλμίύς, καὶ ἐνίοτε οὐχ ἐχφαινό- 
μενοι, οὗτοι τιν ἐφόδων εἰσίν" ἀποτρέπεται γὰρ ἕχα- 
στὸος αὐτῶν ὑπόϑεν ἂν βασιλεὲς κελεύη. 

Κατεμάϑομκιεν δὲ αὐ τοῦ χαὶ ἄλλο μηχάνημα πρὸς τὸ! 7 
μἔγεϑος τῆς ἀρχῆς, ἐξ οὗ ταχέως ζσϑάνετο καὶ τὰ 
πάμπολυ ἀπέχοντα ὅπως ἔχοι. σχεινάμενος γὰρ πύσην 
ἂν ὁδὸν ἵππος κατανύτοι τῆς ἡμέρας ἐλαυνόμενος ὥςτε 
διαρκεῖν, ἐποιΐσατο ἱπιπιῶνας τοσοῦτον διαλείποντας καὶ 
ἵπποὺυς ἐν αὐτοῖς κατέστησε χαὶ τοὺς ἐπιμελομένους 

τούτων, χαὶ ἄνδρα ἐφ᾽ ἑκάστῳ τῶν τόπων ἔταξε τὸν 
ἐπιτήδειον παραδέχεσθαι τὰ φερόμενα γράμματα χαὶ 
παραδιδόναι χαὶ παραλαμβάνειν τοὺς ἀπειρηκότας ὕπ-- 
ποὺς [καὶ ἀνθρώπους] καὶ ἄλλους πέμπειν γεαλεῖς. ἔστι18 



2178 Π1Β. ὙΠ. ΟΑΡ, ΥἹἱ. 

δ᾽ ὅτε οὐδὲ τὰς νύχτας “φασὶν ἵστασϑαι ταύτην τὴν ᾿ 
πορείαν, ἀλλὰ τι ἡπερινῷ ἀγγέλῳ τὸν νυχτεριγὸν δια- 
δέχεσϑαι. τοὺ τῶν δὲ οὕτω γιγνομένων φασί τινὲς ϑᾶτ- 
τον τιῦν γεράνων ταύτην τὴν πορείαν ἀνέτειν" εἰ δὲ 
τοῦτο ψεύδονται, ἀλλ᾽ ὅτι γε τῶν ἀνθρωπίνων πεζῇ 
πορειῆν αὕτη ταχίστη, τοῦτο εὔδηλον. ἀγαϑὸν δὲ ὡς 
τάχιστα ἕχαστον αἰσϑανόμενον ὡς τάχιστα ἐπιμελεῖσθαι. 

19 Ἐπεὶ δὲ περιῆλθεν ὃ ἐνιαυτός; συνήγειρε στοατιὰν 
εἰς Βαβυλῶνα, χαὶ λέγεται αὐτῷ γενέ σϑαι εἰς δώδεχα 
μὲν ἵππων μυριάδας, εἰς διςχίλια δὲ ἅρματα δρεπανης 

δοφόρα, πεζιῦν δὲ εἰς μυριάδας ἑξήκοντα. ἐπεὶ δὲ ταῦτα 
συνεσχεύαστο αὐτῷ, ὥρμα δὴ ταύτην τὴν στρατείαν ἐν 
ῇ λέγεται καταστρέψασϑαι πάντα τὰ ἔϑνη ὅσα Συρίαν 
ἐκβάντι οἰχεῖ μέχρι ἐρυϑρᾶς ϑαλάττης. μετὰ δὲ ταῦτα 
ἢ εἰς “ἴγυπτον στρατεία λέγεται γενέ σϑαι; καὶ κατα- 

21 στρέψασϑαι “ἴγυ πτον. χαὶ ἐκ τοίτου τὴν ἀρχὴν ὥφι- 
ζεν αὐτῷ «πρὸς ἕω μὲν ἡ ἐρυϑοὰ θάλαττα, ποὺς ἄο- 
χτον δὲ ὃ Εὔξεινος πόντος, πρὸς ἑσπέραν δὲ Κύπρος 
χαὶ Ζϊγυπτος, πρὸς μεσημβοίαν δὲ «Αἰϑιοπία. τού- 
τῶν δὲ τὰ πέρατα τὰ μὲν διὰ ϑάλπος, τὰ δὲ διὰ 
ψῦχος, τὰ δὲ διὰ ὕδωρ, τὰ δὲ δι’ ἀνυδοίαν δυς- 

22οίχητα. αὐτὸς δ᾽ ἐν μέσῳ τούτων τὴν δίαιταν ποιη- 
σάμενος τὸν μὲν ἀμφὶ τὸν χεμιῶνα χθόνον διῆγεν ἐν 
Βαβυλῶνι ἑπτὰ μῆνας" αὕτη γὰρ ἀλεεινὴ ἢ χώρα" τὸν 
δὲ ἀμφὶ τὸ ἕκρ τρεῖς μῆνας ἐν Σούσοις, τὴν δὲ ἀχμὴν 
τοῦ ϑέρους δίο μῆνας ἐν ᾿χβατάνοις" οὕτω δὲ ποι- 
οὔντα αὐτὸν λέγουσιν ἐν ἐκριενῦ ϑάλπει χαὶ ψύχει διά- 

2ϑγειν ἀεί, οὕτω δὲ διέχειντο ποὺς αὐτὸν οἱ ἄνθρωποι 
ὡς πᾶν μὲν ἔϑνος μειονεκτεῖν ἐδόχει, εἰ μὴ Κύρῳ, πέιι- 
ψγειεν ὅ,τι χαλὸν αὐτοῖς ἐν τῇ χώρᾳ ἢ ᾳφύοιτο ἣ τρέ- 
{οιτο ἢ τεχνῷτο, πᾶσα δὲ πόλις ὡκαύτως. πῶς δὲ 
ἰδιώτης πλ οὔσιος ἂν (ὠξτο γενέσϑαι, εἴ΄ τι Κίύ ρῳ χαρ- 
σαιτο" χαὶ γὰρ ὃ Κῦρος λαμβάνων παρ᾽ ἑχάστων (ὧν 
ἀφϑονίαν εἶχον οἱ ἡ ἄνες ἀντεδίδου ὡὧν σπανίζοντας 
αὐτοὺς αἰσϑάνοιτο. 

18 ἀνύτειν ποῖ οὐπὶ τιμὲς σοηΐτησίτιν 564 Ῥοπίξιν ἀΒ5ο]εῖθ. 
Οιιοῦ βϑαιυζίιν ἕχαστον αἰσϑανόμενον ἔταξέχα νοχατῖὶ δίορβα-- 
ἣπ5: δαΐτο Γ τον: ἀϊοίιι) δὶ ἔχαστον. 
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ΟΑΡΥΟ ΓΤ ΥΠ. 

οπιηΐο δἀπιοπίξπις 56 Ρᾶναῖ δὰ ἀϊδοδβϑίιι χ μὰς νἱΐα. Ονυτὶ 
τόση ἶβ ογαϊϊο δὶ δΙῖοβ δὲ δϑῃιῖςοϑβ. 

Οἵτω δὲ τοῦ αἰῶνος προχεχωρηχότος, μάλα δὴ 
πρεσβύτης ὧν ὃ Κῦρος ἀφικνεῖται εἰς Πέρσας τὸ ἕί βδο- 
μον ἐπὶ τῆς αὑτοῦ ἀρχῆς. χαὶ ὃ μὲν πατὴρ καὶ ἢ μή- 
τὴρ πάλαι δὴ ὥςπερ εἰχὸς ἐτετελευτήχκεσαν αὐ γῇ" ὁ δὲ 
Κῦρος ἔϑυσε τὰ γομιξ ζόμενα ἱερὰ χαὶ τοῦ χοροῦ ἡγήσατο 
Πέρσαις χατὰ τὰ πάτοια καὶ τὰ δῶρα πῶσι διέδωχεν 
ὥςπερ εἰιόϑει. κοιμηϑεὶς δ᾽ ἐν τῷ βασιλε ίω ὄναρ εἰδὲ 
τοιόνδε. ἔδοξεν αὐτῷ προςελ ϑὼν κρείττων τις ἢ κατὰ 
ἄνθοωπον εἰπεῖν Συσχευάζου, ὦ Κῦρε" ἤδη γὰρ εἰς 
ϑεοὺς ἄπει. τοῦτο δὲ ἰδιὼν τὸ ὄναρ ἐξηγέρϑη καὶ σχε- 
δὸν ἐδόχει εἰδέναι ὅτι τοῦ βίου ἡ τελευτὴ παρείη. εὐθὺς 
οὖν λαβὼν ἱερεῖα ἔϑυε Ζίιί τε πατρῴῳ χαὶ Ἡλίῳ καὶ 
τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς ἐπὶ τῶν ἄχοων, ὡς “Πέρσαι ϑύουσιν, 
ὧδε ἐ ἐπευχόμενος, Ζεῦ πατρῷε καὶ Ἤλε χαὶ πάντες ϑεοί, 
δέχεσϑε τάδε καὶ τελεστη οια πολλῶν χκαὶ καλ ὧν πρά ξεων 
χαὶ χαριστήρια ὅτι ἐσημήνατέ μοι χαὶ ἐν ἱεροῖς καὶ ἐν 
οὐρανίοις σημείοις καὶ ἐν οἰωνοῖς καὶ ἐν φήμαις ἃ τ' 
ἐχρῆν ποιεῖν καὶ ἃ οὐχ ἐχοῆν. πολλὴ δ᾽ ὑμεῖν “χάρις ὅτι 
κἀγὼ ἐγίγνωσκον τὴν ὑμετέραν »Ἑὐδάων καὶ οὐδεκιύ- 
ποτε ἐπὶ ταῖς εὐτυχίαις ὑπὲρ ἄνθϑοωπον ἐφ φόνησα. αἰ- 
τοῦμαι δ᾽ ὑμᾶς δοῦναι καὶ νῦν παισὶ μιὲν καὶ γυναικὶ 
καὶ φίλοις καὶ πατοίδι εὐδαιιονίαν, ἐμοὶ δὲ οἷόνπερ 
αἰῶνα δεδώχατε τοιαύτην καὶ τελευτὴν δοῦναι. ὃ μὲν 
δὴ τοιαῦτα ποιήσας καὶ οἴχαδε ἐλϑὼν ἔδοξεν ἀναπαύ- 
σεσϑαι χαὶ κατεχλίϑη. ἐπεὶ δὲ ὥρα ἦν, οἱ τεταγμένοι 
προςιόντες λούσασϑαι αὐτὸν ἐκέλευον. ὃ δ᾽ ἔλεγεν ὅτι 
ἡδέως ἀναπαύοιτο. οἱ δ᾽ αὖ τεταγμένοι, ἐπεὶ ὥοις ἣν» 
δεῖπγον παρετίϑεσαν" τῷ δὲ ἡ ψυχὴ σῖτον μὲν οὐ 
πφροςίετο, διψῆν δ᾽ ἐδόχει, καὶ ἔπιεν ἡδέως. ιὡς δὲ χαὶ 
τῇ ὑστεραίᾳ συνέβαινεν αὐτῷ ταῦτα καὶ τῇ τρίτῃ, ἐχά- 
λὲσε τοὺς παῖδας" οἱ δὲ ἔτυχον συνηχολουδηκότες αὐτῷ 

καὶ ὄντες ἐν Πέρσαις " ἐχάλεσε δὲ καὶ τοὺς φίλους χικὶ 
τὰς ΠΠεοσῶν ἀρχάς" παρόντων δὲ πάντων ἤρχετο τοι- 
γῦδε λόγου. 

ὶ9 
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Παῖδες ἐμοὶ καὶ πάντες οἱ παρόντες φίλοι, ἐμοὶ 
μὲν τοῦ βίου τὸ τέλος ἤδη πάρεστιν" ἐχ πολλῶν τοῦτο 
σαφῶς "ἐγνιύσχιυ " ὑμᾶς δὲ χρή; ὅταν τελευτήσω, ὡς 
περὶ εὐδαίμονος ἐμοῦ καὶ λέγειν χαὶ ποιεῖν πάντα. ἐγὼ 
γὰρ παῖς τε ὧν τὰ ἐν παισὶ 'γομιζόμεναι χαλὰ δοχῶ χε- 
καρπῶσϑαι, ἐπεί τε ἧβησα, τὰ ἐν γεαγίσχοις, τέλειός 
τὲ ἀνὴρ γενύμενος τὰ ἐν ἀνδράσι" σὺν τῷ χοόνω τε 
προϊόντι ἀεὶ συγαν ξαγομένην ἐπιγίγν ὠσχειν ἐδύχουιν χαὶ 
τὴν ἐιιὴν δύναμιν, ὥςτε καὶ τοὐμὸν γῆρας οὐδεπιύποτε 
ἠσθόμην τῆς ἐμῆς γεότητος ἀσϑενέστερον γιγνόμενον, 
καὶ οὔτ᾽ ἐπιχειρήσας οὔτ᾽ ἐπιϑυμήσας οἶδα ὅτου ἡτύ- 

Ἴ χησα. καὶ τοὺς μὲν ᾳίλους ἐπεῖδον δι᾿ ἐμοῦ εὐδαίμονας 

γενομεέν οὐς, τοὺς δὲ πολεμίους ὑπ ἐμοῦ δουλωθέντας" 
καὶ τὴν πατρίδα πρόσϑεν ἰδιωτεύουσαν ἐν τῇ ““σίᾳ γν 
προτετιμῆ, ένην καταλείπω" ὧν τ᾽ ἐχτησάμην οὐδὲν οἶδα 
ὅτι οὐ διεσωσάμιην. χαὶ τὸν μὲν παρελϑόντα χούνον 
ἔπραττον οἵτως ὥςπερ, εὐχόμην, φόβος δέ μοι σι Ἡπα- 
ρομαρτῶν μή τι ἐν τῷ ἐπιόντι χρόνῳ ἢ ἴδοιμι ἢ ἀκού- 
σαιμε ἢ πάϑοιμι χαλεπόν, οὐχ εἴα τελέως κε μέγα φ{ρο0- 
γεῖν οὐδ᾽ εὐἰφς φαίνεσθαι ἐχπεπταμένως. γῦν δ᾽ ἣν τελευ- 
τήσω, καταλείπω μὲν ὑμᾶς, ὦ παῖδες, ζῶντας οὕςπερ 
ἔδοσάν μοι οἱ ϑεοὶ γενέσϑαι; καταλ εἰπω δὲ πατρίδα χαὶ 
φίλους εὐ δαιμονοῦντας" ὡς τὲ πῶς οὐκ ἂν ἐἔ) ὦ δῶν 
μακαρις “όμιενος τὸν ἀεὶ χρότον μνήμης τυγχάνοιμι; δεῖ 
δὲ καὶ τὴν βασιλείαν μὲ ἤδη σαφηνίσαν τά χαταλι πεῖν, 
ὡς ἂν μὴ ἀμφί) ογος γενομένη πράγματα ὑμῖν παράσχῃ. 
ἐγ ὦ φλῳ μὲν ἀμφοτέρους ἁμᾶς ὁμοίως, (ὦ παῖδες" τὸ 
δὲ προβουλεύειν καὶ τὸ ἡγεῖσϑαι ἐφ᾽ διτι ἂν καιρὸς 
δοχῇ εἶναι, τοῦτο προςτάττω τῷ προτέρῳ γενομένω καὶ 

10πλειόνων κατὰ τὸ εἰχὸς ἐμπείρῳ. ἐπαιδεύϑην δὲ χαὶ αὖ- 
τὸς οὕτως ὑπὸ τῆςδε τῆς ἑμῆς τε χαὶ ὑμετέρας πατρίς 
δος, τοῖς πρεσβυτέροις οὐ μόγον ἀδελφοῖς ἀλλὰ χαὶ πο- 
λίταις χαὶ ὁδῶν χαὶ θϑάχων καὶ λόγων ὑπείκειν, καὶ 

7. ιιέγα γ]ουίβετιθ πὰ θεὶς. Ῥοσϊδοίαν δ ἀξ δἰΐαυν τἰπῖι8 γ60-- 
στιὰ 50 τι ἐξ ροπὰϊ ἃμΐα τελέως. Ἐχοϊάοναὶ ἰάθη δῖα {ρΟΕεῖΨΡ 
ΙΞοοναιῖς Ῥαποσγτίοο τ᾽. 59. 8:1.. δἱ Ρεν Ρυτιὰ Δ ἀοβὶς Απθγοϑβὶα-- 
πτῖὴν βἰει5βθῖ. Αὐη)ῖσιιασ ατιοϊουϊταιβ ΘΧΘΙΩ  ττι 5ΠΉ 0 Ποἱΐου ΡῸ- 
δἰ ποίϊομϑ βαρ νομαὶ τουθβὶ φρονεῖν οϑβῖ Ἰοοιιβ ΡοΟΙΥΒΙ θοη- 
βἰαι πϊαηΐ Ὁ. 410. εἀ. Ναὶ. «φρονήσαντες εἷς μοναρχίαν τὰ 
πράγματα μετέστησαν. 
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ὑμᾶς δέ ,. ὦ παῖδες, οὕτως ἐξ ἀρχῆς ἐπαίδευον, τοὺς μὲν 
γεραιτέρους προτιμᾶν, τῶν δὲ νεωτέρων προτετιμῆσϑαι" 
ὡς οὖν πάλαια καὶ εἰϑισιιένα καὶ ἔγνοια λέγοντος ἐμοῦ 
οὕτως ἀποδέχεσϑε. καὶ σὺ μέν, ὦ “Καμβύση , τὴν βα-τὶ 
σιλείαν ἔχε » ϑεῶν τε διδόντων χαὶ ἐμοῦ ὅσον ἐν ἐιιοί" 
σοὶ δέ, ὦ Ταναοξάρη, σατράπην εἶναι δίδωιιι ΠΠήδων 
τε χαὶ “ρμενίων χαὶ τρίτων Καδουσίων" ταῦτα δέ σοε 
διδοὺς νομίζω ἀρχὴν μὲν μείζω καὶ τοὔνομα τῆς βασι- 
λείας τῷ πρεσβυτέρῳ καταλιπεῖν, εὐδαιμονίαν δὲ σοὶ 
ἀλυποτέραν. ὁποίας μὲν γὰρ ἀνϑρωπίνης εὐφροσύνης12 

ἐπιδεὴς ἔσει οὐχ ὁρῶ, ἀλλὰ πάντα σοι τὰ δοχοῦντα 
ἀνθρώπους εὐφραίνειν παρέσται. τὸ δὲ δυςχαταπράκτο- 
τέρων τε ἐρᾶν καὶ τὸ πολλὰ μεριμνᾶν χαὶ τὸ μὴ δύ- 
νασϑαι ἡσυχίαν ἔχειν κεντριζύμιενον ὑπὸ τῆς πρὸς τἀμὰ 
ἔργα φιλονεικίας καὶ τὸ ,ἐπιβουλ εὔειν καὶ τὸ ἐπιβουλεύε- 
σϑαι, ταῦτα τῷ βασιλε εὔοντι ἀνάγκη σοῦ μᾶλλον συμ- 
παρομαρτεῖν, ἅ, σάφ᾽ ἴσϑι, τῷ εὐφραίνεσθαι πολλὰς 
ἀσχολίας παρέχει. οἶσϑα μὲν οὖν καὶ σύ, ὦ Καμβύση,13 
ὅτε οὐ τόδε τὸ χρυσοῦν σκῆπτρον τὸ τὴν βασιλείαν δια- 
σῶζόν ἐστιν, ἀλλ᾽ οἱ πιστοὶ φίλοι σκῆπτρον βασιλεῦσιν 
ἀληϑέστατον καὶ ἀσφαλέστατον. πιστοὺς δὲ μὴ νόμιξ ἐ 
φύσει φύεσϑαι ἀνθρώπους" πᾶσι γὰρ ἂν οἱ αὐτοὶ πι- 
στοὶ φαίνοιντο Ἔ ὥςπερ καὶ τἄλλα τὰ πεφυχότα πᾶσι τὰ 
αὐτὰ φαίνεται" ἀλλὰ τοὺς πιστοὺς τίϑεσϑαι δεῖ ἕκαστον 
ἑαυτῷ " ἡ δὲ κτῆσις αὐτῶν ἔστιν οὐδαμῶς σὲν τῇ βίᾳ, 
ἀλλὰ μᾶλλον σὺν τῇ εὖ ἐργεσίᾳ. εἰ οὖν χαὶ ἄλλους τινὰς! 4 
πειράσῃ συμφύλακας τῆς βασιλείας ποιεῖσϑαι, μηδα- 
μόϑεν πρότερον ἄρχου ἢ ἀπὸ τοῦ ὁμόϑεν γενομένου. 
χαὶ πολῖταί τοι ἄνϑρωποι ἀλλοδαπῶν οἰκειότεροι καὶ 
σίσσιτοι ἀποσχήνων᾽ οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σπέρματος 
φίντες καὶ ὑπὸ τῆς αἱ τῆς μητρὸς τραφ ἔντες καὶ ἐν τῇ 
αὐτῇ οἰχίᾳ αὐξηϑέντες καὶ ὑπὸ τῶν αὐτῶν γονέιν ἀγω- 
πώμενοι καὶ τὴν αὐτὴν μη ητέρα καὶ τὸν αὐτὸν πατέρα προς- 
αγορεύοντες, πῶς οὐ πάντων οὗτοι. οἰχειότατοι; μὴ οὖν δ 15 
οἱ ϑεοὶ ὑφ ἤγηνται ἀγαϑὰ εἰς οἰκειότητα ἀδελᾳ οἷς μάτιιά 
ποτε ποιήσητε, ἀλλ᾽ ἐπὶ ταῦτα εὐθὺς οἰχοδομιεῖτε ἄλλα 
φιλικὰ ἔργα" καὶ οὕτως ἀεὶ ἀνυπέρβλητος [ἀλλήλοις] 

15. ἀλλήλοις] Ὑ᾽ΟΑΡυΐαπὶ ἱπορίιπι αἰϊ ΠΡεὶ ἧπ ἄλλοις πυαϊαπξ, 
᾿ὑρποχαπὶ ἀπο ϑδιοθαεοὶ. 
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ἔσται ἥ ὑμετέρα φιλία. ἑαυτοῦ τοι κήδεται ὃ προνοῶν 
ἀδελφοῦ" τίνι γὰρ ἄλλῳ ἀδελφὸς μέγας ὧν οὕτω κα- 
λὺὸν ὡς ἀδελφῷ; ; τίς δ᾽ ἄλλος τιμήσεται δι᾿ ἄνδρα μέγα 
δυνάμενον οὕτως ὡς ἀδελφός; τίνα δὲ φοβήσεταί τις 
ἀδικεῖν ἀδελφοῦ μιἐεγάλου ὄντος οὕτως ὡς τὸν ἀδελφόν; 

1θμήτε οὖν ϑᾶττον μηδεὶς σοῦ τούτῳ ὑπαχουέτω μήτε 
προϑυμότερον παρέστω" οὐδενὶ γὰρ οἰχειότερα τὰ τού- 
του οὔτε ἀγαθὰ οὔτε δεινὰ ἢ σοί. ἐννόει δὲ χαὶ τάδε" 
τίνι χαρισάμενος ἐλπίσαις ἂν μειζόν ὧν τυχεῖν ἢ τούτῳ; 
τίνι δ᾽ ἂν βοηϑήσας ἰσχυρότερον σί μμαχον ἀντιλ άβοις; 
τίνα δ᾽ αἴσχιον μὴ φιλεῖν. ἢ τὸν ἀδελφόν; τίνα δὲ 
ἁπάντων κάλλιον προτιμᾶν ἢ τὸν ἀδελφόν; μόνου τοι, 
(ὦ Καμβύση, πριυτεύ οντος ἀδελφοῦ παρ᾽ ἀδελφῷ οὐδὲ 

1γφρϑόνος παρὰ τῶν ἄλλων ἐφικνεῖται. ἀλλὰ πρὺς ϑεῶν 

πατρῴων, ( παῖδες, τιμᾶτε ἀλλήλους, εἰ τι χαὶ τοῦ 
ἐμοὶ χαρίζεσϑαι μέλει ὑμῖν" οὐ γὰρ δή που τοῦτό γε 
σαφῶς δοχεῖτε εἰδέναι ὡς οὐδέν εἰμι ἐγιὸ ἔτι, ἐπειδὰν 
τοῦ ἀνϑρωπίνου βίου τελευτήσω " οὐδὲ. γὰρ γῦν τοι "τήν 
γ᾽ ἐμὴν ψυχὴ ν ἑωρᾶτε, ἀλλ᾽ οἷς διετιράττετο τούτοις 

1ϑαὐτὴν ἐς οὖσαν χατεφιυράτε. τὰς δὲ τῶν ἄδικα πα- 
ϑόντων ψυχὰς οὔπω χατενοήσατε οἵους μὲν φόβους τοῖς 
μιαιφόνοις ἐμβάλλουσιν, οἵους δὲ παλαμναίους τοῖς 
ἀνοσίοις ἐπιπέιπουσι ; : τοῖς δὲ φϑιμένοις τὰς τιμὰς δια-. 
μένειν ἔτι ἂν δοχεῖτε, εἰ μηδενὸς αὐτῶν αἱ ψυχαὶ κύριαι 

1θἢσαν; οὔτοι ἔγωγε, (ὦ παῖδες, οὐδὲ τοῦτο πώποτε ἐπεί-- 
σϑην ὡς ἢ ψυχὴ ἕως μὲν ἂν ἐν ϑνητῷ σώματι ἦ: ξῇ, 
ὅταν δὲ τούτου ἀπαλλαγ ἢ: τέϑνηκεν. ὁρῶ γὰρ ὑτι καὶ 
τὰ ϑνητὰ σώματα ὅσον ἂν ἐν αὐτοῖς χρόνον ἢ ἡ ψυ- 

15. τίς δ᾽ ἄλλος τιμήσεται δὴ ἄνδρα] Οἰιοά αιῖΐνῖ5. εχ οοπ-τ' 
ἰδοῖινα τοροπδῖ δε, δἰ τουῖθιι5 ἀιιάτιηι ΡτΆΔΡΟυΘ Ροιϊιργὰῖ ὅ10-- 
Βδδὶ δά. Τυποαν. θη τιν. σντισαῖαθ Ργαθιθυζιαον ἀνθ 56-- 
τϑι ἐάν Ρδηϊζιι5 ονουίεθαῖ, Ειιτειντιὴι τιμ σεται, «πο ΡῬαββίναιμ 

αβϑδὶ Αἰ οῖβ, δοιϊνὰ ἈΠ Ἔοδναὶ βἰσηϊβοαίοπθ. Οιια! δὴν ποιϊομτιηι 
οομπξιιβίομθην ἰΐὰ σὙἱζαστιὶ 1111 τιὶ ᾿φιοα πητιαι Βα τ μπιι5. (ὐ ΓΆΥνΝ, 
νῸ]. 11. Ρ. 39. δχδηυρίτ οἶτ5. ἱπνϑηΐγθ ροίτϊτ, ἴῃ δὸ Βαϊ ἐἰε- 
Βὲθ ἔα]! τιν. Νὰτη αποά Αὐβιορβάποπ Αθμϑυη. ν. 84. οὐδ᾽ 
ἔλλος ἀνϑοώπων ὑποψωνῶν σε πηιικνεῖται ἀοιῖνο οὐθε βἰσηῖ-. 
βοαῖι αἰχίσβα, 41ο ραββῖνο βοϊθὶ ἀϊοὶ, 4τιῖιην δι 1 15 ν. πήπ 
μανεῖ εἰς οἴϊεὶ νεῦρα Αὐβίορβαπῖβ τὸ πημανμεῖ βουθαῖ, σομο6- 
ἀεπάιϊιπι, ορίπου. ΡΡΟΡΆΒΊ]Θην 6556 ΕἘΠπ.5] 61} οομπϊθοιιταμ πημα-«“ 
»εῖ τις, Ῥτοβθθ"]ογθπι εἰϊὰπι πημαγεῖ τι. 



Π1Β. ΥΠ|. ΟΑΡ. Υπ- 283 

χή, ζῶντα παρέχεται. οὐδέ γε ὕπως ἄφρων ἔσται 20 
ψυχή, ἐπειδὰν τοῦ ἄφρονος σώματος δίχα γένηται, 
οὐδὲ τοῦτο πέπεισμαι" ἀλλ᾽ ὅταν ἄχρατος καὶ χαϑαρὸς 
δ γοῦς ἐχχριϑῇ, τότε χαὶ φρονιμώτατον. εἰχὸς αὐτὸν 
εἶναι. διαλεομιένου δὲ ἀνϑριύπου δῆλά ἔστιν ἕκαστα 
ἀπιόντα πρὸς τὸ ὁμόφυλον πλὴν. τῆς ψυχῆς" αὕτη δὲ 
μόνη οἴτε παροῦσα οὔτε ἀπιοῖσα δοᾶται. ἐννοήσατει 
δέ, ἔφη, ὅτι ἐγγύτερον μὲν τιῦ ἀνθρωπίνῳ ϑανά άτῳ οὐ- 
δέν ἐστιν ϑννασε ᾿ δὲ τοῦ ἀνϑρώπου ψυχὴ τότε δήπου 
ϑειοτάτη καταφαίνεται, καὶ τότε τι τῶν μελλόντων προο- 

’ 

ρᾷ" τότε “γάρ, (ὡς ἔοιχε, μάλιστα ἐλευϑεροῦται. εἴ22 
ειὲν ουν οτ τς τὰ ταῦτα ὥςπερ ἐγιὼ οἰομαι χαὶ ῇ ψυχὴ 

χαταλείπει τὸ σία, καὶ τὴν ἐμὴν “Ψυχὴν καταιδούμε- 
γοι ποιεῖτε ἃ ἐγὼ δέομαι" εἰ δὲ μὴ οὕτως, ἀλλὰ μέ- 
γουσα ἢ ψυχὴ ἐν τῷ σώματι συναποϑγήσχει ; ἀλλὰ 
ϑεούς ς γε τοὺς ἀεὶ ὄντας χαὶ πάντ᾽ ἐφοριῦντας καὶ 
πάντα δυναμένους, οὐ καὶ τήνδε τὴν τῶν ὅλων τάξιν 
συνέχουσιν ἀτριβῆ χαὶ ἀγήρατον χαὶ ἀναμάρτητον καὶ 
ὑπὸ κάλλους χαὶ μεγέϑους. ἀδιήγητον, τούτους φοβού- 
{ἰεγοε μήποτε ἀσεβὲς μηδὲν μηδὲ ἀνύσιον μήτε ποιή- 
σητε μήτε βουλεύσητε, μετὰ μέντοι. ϑεοὺς χαὶ ἀνϑοώ-238 
πων τὸ πᾶν γένος τὸ ἀεὶ ἐπιγιγνόμενον αἰδεῖσϑε" οὗ 
γὰρ ἐν σχότῳ ὑμᾶς οἵ τας ἀποχρύπτονται, ἀλλ᾽ ἐμ- 
φανῆ πᾶσιν ἀνάγκη, ἀεὶ ζῆν τὰ ὑμέτερα ἔργα" ἃ ἣν μὲν 
χαϑαοὰ καὶ ἔξω τῶν ἀδίχων φαίνητιι, διυκουδδς ὑμᾶς 
ἐν πῶσιν ἀνϑριήποις ἀναδείξει" εἰ ὁὲ εἰς ἀλλήλους ἄδι- 
χύν τι {φοονήσετε, ἐχ πάντιων ἀνϑοώπων τὸ ἀξιόπιστοι 
εἶναι ἀποβαλεῖτε. οὐδεὶς γὰρ ἂν ἔτι πιστεῦσαι δύναιτο 
ὑμῖν, οὐδ᾽ "εἰ πάνυ προϑυμοῖτο, ἰδὼν ἀδικούμενον τὸν 
μάλιστα «ιλίᾳ προςήκοντα. εἰ μὲν οὖν ἐγὼ ὑμᾶς ἱχα- 34 
γῶς διδάσκω οἵους χοὴ πρὸς ἀλλήλους εἶν αι, εἰ δὲ μή, 
χαὶ παρὰ τῶν πουγεγενηἕνων μανϑάνετε" αἵτη γὰρ 
ἀρίστη διδασχαλία. οἱ μὲν γὰρ πολλοὶ διάγεγένηνται 
φίλοι μὲν γονεῖς παισί, φῆι δὲ ἀδελιροὶ ἀδελφοῖς" ἤδη 
δέ τινὲς τούτων χαὶ ἐναντία ἀλλήλοις ἔπραξαν" ὑποτέ- 
ροις ἂν οὖν αἰσϑάνησϑε τὰ πραχϑέντα συνενεγχόντα, 

ταῦτα δὴ αἱροίμενοι ὀρθῶς ἂν βουλεύίοισϑε. καὶ τού-25 

,ςς 22. μήποτε ἀεάϊ οχ τἰπὸ πιθοστιτ: οδοίουΐ μήτε νεὶ μήπο.. 
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των μὲν ἴσως ἤδη ἅλις. τὸ δ᾽ ἐμὸν σῶμα, ὦ παῖδες, 
ὅταν τελευτήσω » μήτε ἐν χρυσῷ ϑῆτε μήτε ἐν ἀργύρῳ 
μήτε ἐν ἄλλῳ μηδενί, ἀλλὰ τῇ γῇ ὡς τάχιστα ἀπύδοτε. 
τί “γὰρ τούτου μαχαριώτερον τοῦ γῇ μιχϑῆναι, ἢ πάντα 
μὲν τὰ καλά, πάντα δὲ τἀγαϑὰ φύει τε χαὶ τρέφει; 
ἐγὼ δὲ χαὶ ἄλλως φιλ ἄνϑρωπος ἐγενόμην καὶ νῦν ἡδέως 
ἄν μοι δοχιῦ κοινυνῆσαι τοῦ εὐεργετοῦντος ἀνϑρώπους. 

2θάἀλλὰ γὰρ ἤδη, ἢ ἕξ η; ἐκλιπεῖν μοι φαίνεται ἥ ψυχὴ ὅϑεν- 
περ; ὡς ἔοιχε, πᾶσιν ἄρχεται ἀπολείπουσα. εἴ τις οὖν 
ὑμῶν. ἢ δεξιᾶς βούλεται τῆς ἑμῆς ἅψασϑαι ἢ ὄμμα 
τοὐμὸν ζῶντος ἔτι προςιδεῖν ἐϑέλει, προςίτω " ὅταν δ᾽ 
ἐγὼ ἔ) καλύψωμιαι, αἰτοῦμαι ὑμᾶς, ὦ παῖδες, μηδεὶς ἔτ᾽ 

27 ἀνθρώπων τοὐμὸν σῶμα ἰδέτω, μηδ᾽ αὐτοὶ ὑμεῖς. Πέρ- 
σας μέντοι πάντας καὶ τοὺς συμμάχους ἐπὶ τὸ μνῆμα 
τοὐμὸν παρακαλεῖτε συγησϑησομένους ἐμοὶ ὅτι ἐν τῷ 
ἀσφαλεῖ ἤδη ἔσομιαι, (ὡς μηδὲν ἂν ἔτι καχὸν παϑεῖν, 
μή ἦτε ἢν μετὸ τοῦ ϑείου γέν ωκαι μήτε ἢν μηδὲν ἐ ἕτι ὦ" 
ὁπόσοι δ᾽ ἂν ἔλ ϑώωσι, τούτους εὖ ποιήσαντες ὅπόσα ἐπὶ 

2ϑἀάνδροὶ εὐδαίμονι γομίς ται ἀποπέμπετε. χαὶ τοῦτο, ἔφη, 
μέμνησϑέ μου τελευταῖον, τοὺς , φίλους εὐεργετοῦντες 

καὶ τοὺς ἐχϑροὺς δυνήσεσϑε κολάζειν. καὶ χαίρετε , ὦ 
φίλοι παῖδες, καὶ τῇ μητρὶ ἀπαγγέλλετε ὡς παρ᾽ ἐμοῦ" 
χαὶ πάντες δὲ οἱ παρόντες καὶ οἱ ἀπόντες φίλοι χαίρετε. 
ταῦτ᾽ εἰπιὴν καὶ πάντας δεξιωσάμενος συνεκαλύψατο καὶ 
οὕτως ἐτελεύτησεν. 

ΟΝ ΒΡ ΌΛΗΝ; ᾿ 

Ἐρτ]οσιιβ σοτησηθπιογαῖ ἃ Ογυὶ ἱμβεϊται5 “δ ἔθοῖββθ Ῥϑυβαβ Ρο- 
βἰουΐοσθς οἱ ερθίθυϊοσθϑ 6556 ἕαςἴοΞ. 

“Ὅτι μὲν δὴ καλλίστη καὶ μεγίστη, τῶν ἐν τῇ ““σίᾳ 
ἡ Κύρου βασιλεία ἐγένετο αὐτὴ ἑαυτῇ μαρτυρεῖ. ὡρί- 
σϑη μὲν πρὸς ἕω μὲν τῇ ἐρυϑροᾷ ϑαλάττῃ, πρὸς 
ἄρχτον δὲ τῷ Εἰ: ξείνῳ πόντῳ, πρὸς ἑσπέραν δὲ Κύπρῳ 
καὶ Αἰγύπτῳ, πρὸς μεσημβρίαν δὲ Αἰϑιοπίᾳ. τοσαύτη 
δὲ γενομένη μιᾷ γνώμῃ τῇ Κύρου ἐ ἐχκυβερνᾶτο, χαὶ ἐκχεῖ- 
νός τε τοὺς ὑφ ἑαυτῷ ὡςπερ ἑαυτοῦ παῖδας ἐτίμα τε 
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καὶ ἐθεράπευεν, οἵ τε ἀρχόμεν οι Κῦρον ὡς πατέρα ἐσέ- 
βοντο. ἐπεὶ μέντοι Κῦρος ἐτελεύτησεν, εὐϑὺς μὲν αὐτοῦ 
οἱ παῖδες ἐστασίαζον, εὐθὺς δὲ πόλεις καὶ ἔϑνη ἀφέ- 
σταντο, πάντα δ᾽ ἐπὶ τὸ χεῖρον ἐτρέπετο. ὡς δ᾽ ἀλη- 
ϑῆ λέγω ἄρξομαι διδάσκων ἐκ τῶν. ϑείων. οἶδα γὰρ ὅτι 
πρότερον μὲν βασιλεὺς καὶ οἱ ὕπ᾽ αὐτῷ καὶ τοῖς τὰ 
ἔσχατα πεποιηκόσιν εἶτε δοχους ὀμόσαιεν, ἠμιπέδουν, 
εἴτε δὲξ Σιὰς δοῖεν, ᾿ἐβεβαίουν. εἰ δὲ μὴ τοιοῦτοι ἦσαν καὶ 
τοιαύτην δὸξ αν εἶχον, ὥςπερ οἵ "δὲ νῦν πιστεύει οὐδὲ εἷς 
ἔτι, ἐπεὶ ἔγνωσται ἣ ἀσέβεια αὐτῶν, οὕτως οὐδὲ τότε 
ἐπίστευσαν ἂν οἱ τῶν σὺν Κύρῳ ἀναβάντων στρατηγοί" 
γῦν δὲ δὴ τῇ προύσϑεν αὐτῶν δόξῃ πιστεύσαντες ἐνεχεί- 
ρισαν ἑαυτούς, χαὶ ἀναχϑέντες πρὸς βασιλέα ἀπετιιή-- 
ϑησαν τὰς κεφαλάς. πολλοὶ δὲ χαὶ τῶν συστρατευσάν- 
τῶν βαρβάρων ἄλλοι ἄλλαις πίστεσιν ἐξαπατηϑέντες 
ἀπώλοντο. πολὺ δὲ χαὶ τάδε χείρονες γῦν εἶσι. πρόσϑεν 
μὲν γὰρ εἴ τις " διακενδυνεύσειε πρὸ βασιλέως ἢ πόλιν 
ἢ ἔϑνος ὑποχείριον ποιήσειεν ἢ ἄλλο τι καλὲ ὃν ἢ ἀγαϑὸν 
αὐτῷ διαπρύξειεν, οὗτοι δῶν οἱ τι μενοι" νῦν δὲ 
χαὶ ἤν τις ὥςπερ ἩΠιϑριδάτης τὸν πατέρα “Ἵριοβαρχά- 
γὴν καλίᾳ ΣΥΝ καὶ ἢν τις ὥςπεο “Ῥεοιιίϑοης τὴν γυναῖκα 

Ἂ" 

χαὶ τὰ τέχνα καὶ τοὲς τῶν φίλων παῖδας ὁμήρους παρὰ 
τῷ “Αἰγυπτίῳ ἐγκαταλιπὼν χαὶ τοὺς μεγίστους ὅρκους 
παραβὰς βασιλεῖ δόξῃ τι σύμφορον ποιῆσαι, οὗτοί εἶσιν 
οἵ ταῖς μεγίσταις τιμαῖς γεραιρόμενοι. ταῦτα οὖν δρῶν- 
τες οἱ ἐν τῇ ““σίᾳ πάντες ἐπὶ τὸ ἀσεβὲς χαὶ τὸ ἄδικον 
τετραμμένοι εἰσίν" ὁποῖοί τινὲς γὰρ ἂν οἱ ποοστάται ὦσι, 
τοιοῦτοι χαὶ οἱ ὑπὶ αὐτοὺς ἐπὶ τὸ πολὺ γίγνονται. ἀϑε- 
μιστότεροι δὴ γῦν ἢ προόσϑεν ταύτῃ γεγέν ἥνταῖι. 

Εἰς γε μὴν χρήματα τῇδε ἀδιυκάρεροι: οὐ γὰρ μιὁ- 
γον τοὺς πολλὰ ἡμαρτηκότας, ἀλλὰ ἤδη τοὺς οὐδὲν 
ἠδικηχότας συλλαμβάνοντες. ἀναγχάξ τοῦσι πρὸς οὐδὲν δί- 
καιον χφήματα ἀποτίνειν" ὥςτε οὐδὲν ἧττον οἵ πολλὰ 
ἔχειν δοκοῦντες τῶν πολλὰ ἠδικηχότων φοβοῦνται" καὶ 
εἰς χεῖρας οὐδ᾽ οὗτοι Σδῥλουαι. τοῖς χρείττοσιν ἰέναι, 

4. ΡεοιιίϑρηςἾ ν-. Ὠίοᾶον. ΧΥ͂. 902. 6. οὐδ᾽ οὗτοι] ἄϊνίϊοα 
ὭΟΠ πιδρὶ5 “ιιᾶπι τηϑίοβοὶ, ΑἸ ον Βὶς ἀϊοὶ εἰς χεῖρας ἱέναι, α]}-- 
ἴοι ὡὄὄ 23. βα ῳ βορηϊαὶ δἰΐδπὶ ποῖ δαἀπιοπίτζιβ ἴσο παρ. 1. 2. 
36..,, υδὲ ἀθ τϑρθ ΟἸϊίουπι εδὲ ὁ δ᾽ οὔτε πρότερον οὐδενέ πω 
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οὐδέ γε ̓ ἀϑροίζεσϑαι εἷς βασι). ιχὴν στρατείαν ϑαῤῥοῦσι. 
Ἵ τοιγαροῦν ὅςτις ἄν πολεμῇ αὐτοῖς, πᾶσιν ἔξ ξέστιν ἐν τῇ 

χώρᾳ αὐτῶν ἀναστρέφεσθαι ἄνευ μάχης ὕπως ἂν βου- 
λωνται διὰ τὴν ἐχείνων πεοὶ μὲν ϑεοὺς ἀσέβειαν, περὲ 
δὲ ἀνθρώπους ἀδικίαν. αἱ μὲν δὴ γνῶμαι ταύτῃ τῷ 
δρε χείρους νῦν ἢ τὸ παλ αιὸν αὐτῶν. 

θ᾽. ὦος δὲ οὐδὲ τιῦν σωμάτων ἐπιμέλονται ὥςπερ πρό- 

σϑεν, γν αὐ τοῦτο διηγήσομαι. νόμιμον γὰρ δὴ ἦν 
αὐτοῖς μήτε πτύειν μήτε ἀπομύττεσϑαι. δῆλον δὲ ὅτι 
ταῦτα οὐ τοῦ ἐν τῷ σώματι ὑγοοῦ φειδόμενοι. ἐνόμισαν, 
ἀλλὰ βουλόμενοι διὰ πόνων καὶ ἱδρώτων τὰ σώματα 
στερεοῖσϑαι. νῦν δὲ τὸ μὲν μὴ πτύειν μηδὲ ἀπομιῦττε- 
σϑαι ἔτι διαμένει, τὸ δὲ πονεῖν οὐδαμοῦ ἐπιτηδείεται. 

9 καὶ μὴν πρόσϑεν μὲν ἣν αὐτοῖς “μονοσιτεῖν γύμιμον, 
ὅπως ὃλ; τῇ ἡμέρᾳ χϑῶντο εἰς τὰς πράξεις καὶ εἰς τὸ 

διαπονεῖσθαι" γῦν γε μὴν τὸ μὲν “μονοσιτεῖν ἔτι διαμέ- 
γε, ἀρχόμενοι δὲ τοῦ σίτου ἡνίχαπερ οἱ πρωιαίτατα 
ἀριστῶντες μέχρι τούτου ἐσϑίον τὲς καὶ πίνοντες διάγου- 
σιν ἔςτεπερ οἱ ὀψιαίτατα κοιμιύμεγοι. 

10 Ἦν δὲ αὖ τοῖς νόμιμον ΠῚ δὲ προχοΐδας εἰς ἔρεσϑαι 
εἰς τὰ συμπόσια, δῆλον ὅτι νομέζοντες τῷ μὴ ὑπερπί- 
γξι» ἧττον ἂν καὶ σώματα καὶ γνώμας σφάλλειν" γὺν 
δὲ τὸ μὲν μὴ εἰςφέρεσϑαι ἔτι αὖ διαμένει, τοσοῦτον 
δὲ πίνουσιν ὡςτέ ἀντὶ τοῦ εἰς ἔρειν αὐτοὶ ἐχφέρονται, 
ἐπειδὰν μηκέτι δύνωνται ὀρϑούμενοι ἐξιέναι. 

11 “4λλὰ μὴν κἀκεῖνο ἦν αὐτοῖς ἐπιχώριον τὸ μεταξὺ 
πορευομένους μήτε ἐσϑέεηῃ μήτε πίνειν μή τε τῶν διὰ 
ταῦ τά ἀνα) καίων μη δὲν ποιοῦντας φανεροὺς εἶναι" γν 
δ᾽ αὖἡ τὸ μὲν τούτων ἀπέχεσθαι ἔτι διαμένει, τὰς μέν- 
τοι πορείας οὗ τὴ βραχείας ποιοῦνται ὡς μηδέν᾽ ἂν ἔτι 
ϑαυμάσαι τὸ ἀπέχεσϑαι τιν ἀναγκαίων. 

12 ᾿λλὰ μὴν χαὶ ἐπὶ ϑήραν πρόσϑεν μὲν τοσαυτάκις 
ἐξήεσαν ὥςτε ἀοχεῖν αὐτοῖς τε χαὶ ἵπποις γυμνάσια τὰς 
θήρας" ἐπεὶ δὲ “Ἵρτοξέρξης ὃ βασιλεὺς χαὶ οἱ σὺν αὐὖ- 
τῷ ἥττους τοῦ οἴνου ἐγένοντο, οὐχέτι ὁμοίως οὔτε αὖ- 
τοὶ ἐξήεσαν οὔτε τοὺς ἄλλους ἐξῆγον ἐπὶ τὰς ϑήρας, 

κοείττονι ἑαυτοῦ εὶς χεῖρας ἐλθεῖν ἔφη οὔτε τότε Κύρῳ ἵέναε 
ηϑελ ε. 10. γομίζοντες) Ἐχβρεοϊαβθαῖαν γομείζουσι. δ8εὰ γν. δὰ 

ΝῊ 4. 
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ἀλλὰ χαὶ εἴτινες φιλόπονοι γενόμενοι σὺν τοῖς περὶ αὖ- 
τοὺς ἱππεῦσιν ὅτια ϑηρῷεν, φϑονοῦντες αὐτοῖς δῆλοι 
ἦσαν χαὶ ὡς βελτίονας αὑτῶν ἐμίσουν. 

ζ4λλά τοι καὶ τοὺς παῖδας τὸ μὲν παιδεύεσϑαι ἐπὶ13 
ταῖς ϑύραις ἔτι διαιιένει" τὸ μέντοι τὰ ἱππικὰ μανϑά- 
νειν χαὶ μελετᾶν ἀπέσβηκε διὰ τὸ μὴ ἰέναι ὅπου ἂν 
ἀποφαινόμενοι εὐδοχιμοῖεν, χαὶ ὅτι γε οἵ παῖδες ἀχούον- 
τες ἐχεῖ πούσϑεν τὰς δίχας δικαίως δικαζομένας ἐδό- 
χουν μανϑάνειν. δικαιότητα, καὶ τοῦτο παντάπασιν ἀνέ- 
στραπται" σαφῶς γὰρ ὁρῶσι γιχῶντας ὁπότεροι ἂν πλεῖον 
διδῶσιν. ἀλλὰ χαὶ τῶν φυομένων ἐχ τῆς γῆς τὰς δι-14 
γάμεις οἱ παῖδες πρόσϑεν μὲν ἐμάνθανον ὅπως τοῖς 
μὲν ὐφελίμιοις χρῶντο, τῶν δὲ βλαβερῶν ἀπέχοιντο" 
γῦν δὲ ἐοίχασι ταῦτα διδασχομένοις ὅπως ὅτι πλεῖστα 
χαχοποιῶσιν" οὐδαμοῦ γοῦν πλείους ἢ ἐχεῖ οὔτε ἀπο- 
ϑνήσχουσιν οὔτε διαφ ϑείρον ται ὑπὸ φαρμάχων. 

“4λλὰ μὴν χαὶ ϑρυπτιχιύτεροι πολὺ νῦν ἢ ἐπὶ Κύρου 15 
εἰσί. τότε μιὲν γὰρ ἔτι τῇ ἐχ Περσῶν παιδείᾳ καὶ ἐγχρα- 
τείῳ ἐχρῶντο. τῇ δὲ ήδων στολῇ ἢ καὶ ἁβρότητι" νῦν δὲ 
τὴν μὲν ἐκ Ἡρῤῥπαν καρτερίαν περιοριῦσιν ἀποσβεννυμέ- 
γὴν, τὴν δὲ τῶν ἢ] δων μαλακίαν διασώζονται. σαφηνίσαι18 
δὲ βούλομαι καὶ τὴν ϑρύψιν αὐτῶν. ἐχείνοις γὰρ πρῶτον 
μὲν τὰς εὐνὰς οὐ μόνον ἀρχεῖ μαλ ακῶς ὑποστόρνυσϑαι, 
ἀλλ᾿ ἤδη καὶ τῶν χλιγῶν τοὺς πόδας ἐπὶ δαπίδων τι- 
ϑέασιν, πκεὰ ειὴ ἀντερείδῃ ῃ τὸ δάπεδον, ἀλλ᾽ ὑπείκωσιν 
αἱ δάπιδες. χαὶ μὴν τὰ πετόμενα ἐπὶ τράπεζαν ὅσα τε 
πρόσϑεν εὕρητο, οὐδὲν αὐτῶν ἀφήρηται, ἄλλα τε ἀεὶ 
καινὰ ἐπιιιηχανῶνται, καὶ ὄψα γε ὡςαύτως " χαὶ γὰρ 

καινοποιητὰς ἀμφοτέρων τούτων χκέχτηνται. ἀλλὰ μὲν17 
χαὶ ἐν τῷ χειμῶνι οὐ μόνον χεραλὴν καὶ σῶμα καὶ 
πόδας ἀρχεῖ αὐτοῖς ἐσχεπάσϑαι, ἀλλὰ χαὶ περὶ “ἄχραις 
ταῖς χερσὶ χειρῖδας δασείας καὶ δαχτυλήϑρας ἔχουσιν. 
ἔν γε μὴν τῷ ϑέρει οὐχ ἀρχοῦσιν αὐτοῖς οὐὔϑ᾽ αἱ τῶν 
δένδρων οὔϑ᾽ αἱ τῶν πετρῶν σχιαί, ἀλλ᾿ ἐν ταύταις 
ἑτέρας σχιὰς ἄνθρωποι μηχανώμενοι αὐτοῖς παρεστᾶσι. 
καὶ μὴν ἐκπώματα Γν μὲν ὡς πλεῖστα ἔχωσι, τούτῳ 8 
ὐϑβά φαθθν, ἣν δ᾽ ἐξ ἀδίχου φανερῶς ἢ μεμηχανη- 

12 ἅμα) Τ|ς ρτδοβίαυτς νἱάθιαν ϑαμά. 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ἘΥΡΜΟΥ ΔΝ 48 ἃ ΣΩ Σ. 

“" 

Θ᾽ ΔΙ δ ἡ 

Ογτις Πανὶ δ]ἶτ8 ἃ ΤΊββαρβουπθ Ασνϊαχουχὶ ἔναϊσῖ, δά ἀιιθπε 
Ροϑβὲ πιουΐοπη μδὶν8 σϑϑητῖιπὶ ρει ψεποσᾶΐ, βιιβρθοῖιιβ γι  ἀϊτπι8, ΔΒ 
ΘΟσαθ ἱπ νἱποιΐα οομϊδοῖι8 Ὑἱχ τηδίν]5 ῬΥΘοῖθιι5. ΟΠ] 5515 δΠιρταῖ. 
Ουδπὶ 116 σϑπὶ ἱπάϊσηιθ ἔθσθηβ θδἰϊν οἰὰνν ἀάνουβιιβ Δγυΐαχϑυ- 
χεῖὴ ρμᾶγαῖ. ἀΑἀ ᾳιοά ρβοιεμάϊπι 410 πιοάο οορίὰ8 5181 δοχιυῖ-- 
ϑἰθυῖς Ἔχρομϊτι. 

’ Ε -- ’ 

᾿ ΠΑΡ χαὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, πρε- 
Ἵ ἐν "Τοταξέρξ ξ(ύ Ἰὲ Κι ἐπεὶ δὲ σβύτερος μὲν .«Ἰοταξέρξης, νεύυτεροὸς ὁὲ τορος. ἕπει 

- Ἁ « Ω - 

ἠσθένει “Ζαρεῖος χαὶ ὑπώπτευε τελευτὴν τοῦ βίου, 
} κ Ἔκ μὰς, ς 3: 

ἐβούλετο τὼ παῖδε ἀιιφοτέου παρεῖναι. ὃ μὲν οὖν 
,ὔ σι - 

πρεσβύτερος παρὼν ἐτύγχανε: [Κῦρον δὲ μεταπέμπε- 
ται ἀπὸ τῆς ἀργῆς ἧς αὐτὸν σατράπην ἐποίησε, 
χαὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε πάντων ὅσοι εἰς Κα- 

- .- ἢ Φ- 5 ς - 

στωλοῦ πεδίον ἀϑροίζονται. ἀναβαίνει οὖν ὁ Κῦρος 
΄᾿ Ν" - . 

λαβὼν Τισσαφέρνην ὡς φίλον, καὶ τῶν ᾿Ἑλλήνων δὲ 
." «ς , ᾿ .- - 

χων ὑπλίτας ἀνέβη τριαχοσίους, ἄρχοντα δὲ αὐτῶν ,Ξε- 
’ “ΠΕ » ᾿] ᾿ ἘΝ , - Ἁ νίαν ΠΙ}αῤράσιον. ἐπεὶ δὲ ἐτελεύτησε Ζαρεῖος, χαὶ χα- 

2 Ἁ - [εῚ ͵ Ρ] .-" «- - μι Ν ΜΞ τέστη εἰς τὴν βασιλείαν ᾿Ἵρταξέρξης, Τισσαφέρνης δια 
θάλλει τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὡς ἐπιβουλεῦοι 

- «ς Ψ ᾽ Τ- « 

μὐτῷ. ὁ δὲ πείϑεταί τὲ χαὶ συλλαμβάνει Κῦρον ὡς 

Ξενοι(ζῶὥντος] Νοπ Βοο 5Ξοἀ ΤΗβηνβἰοσεπὶβ ϑ γυδοιιβδιὶ πΟπυΐηΘ 
ἰἰθσιιπὶ ᾿πβουὶρβῖ5586. Χοηορβοπίθπη οἱ ἰρϑβίιιβ οχ συϑυθὶβ οὶ ἰρτετι 
Ηϊδίοσ. Οσὐ. ΠῚ 1 2. οἱ Ρ]ιίασλομιις πᾶνγαὰξ Μοτα]- Ρ. 945., 
χαατην 8 γαῖ ομθτι σοὶ ἱπαρίδην Ομ πηδη τι, Βρτν δειλὴν πλδίΟσΘ πα 
Ρδυῖ ἕαοοτθ νο]ιιϊῖββο. (ὐλθίθυιιην αιοι Τθοαρθηιιβ. αἰ να που τϊ 
πα ριϑι ἂς ΧομορΒοπίεα Απαραβδὶ ἀἤθυιξς «μπιουιν τὰ {|| δαῖ 
ἰδ} αὐ ἀπ θθνα ἰἀηἴιΠ ΓΑΥΣ Ζαδράλην ἃρΡρδγοῖ. πϑιῆο ἯΘῸ Χρ- 

ἸΟΡΒομτὶβ πθάϊιθ αἸΐιι5 6 γτο βουῖριιπ ρϑγάϊτι ἀο]ραῖ : θὰ 
Ξηΐπν δουτιη θὰ πη 4118 βογί ρου θα 5. οἰϊδη 5 πορ!ροπιὶα ὀρ 
αἱ ν᾽] δηΐε5 δοχηηΐαβϑα νἱἀδδηΐυτ. 

Α 



2 ΦΈΡ, ΟἌ ΘΟ ΝΣ 

ἀποχτενῶν" ἤ δὲ μήτηρ ἐξαιτησαμένη αὐτὸν ἄποπέμ- 
σπέι πάλιν ἐπὶ τὴν ἀοχήν. ὃ δ᾽ ὡς ἀπῆλ ϑε κινδυνεύ- 
σας καὶ ὀτι μαθεῖν, βουλεύεται ὅπως μήποτε ἔτι ἔσται 
ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ, ἀλλ᾽, ἢν δύνηται, βασιλεύσει. ἀντ᾽ 
ἐχείνου. Παρύσατις μὲν δὴ ἢ μήτηρ ὑπῆρχε τῷ Κύ- 
ρῳ, φιλοῦσα αὐτὸν μιᾶλλον ἢ τὸν βασιλ εὔοντα ᾿ἡρταξέρ- 
ξη γ. ὗςτις δ᾽ ἀφιχνεῖτο τῶν παρὰ βασιλέως πρὸς αὖ-- 
τόν, πάντας οὕτω διατιϑεὶς ἀπεπέιιπετο ὥςτε αὐτῷ 
μᾶλλον φίλους εἶναι ἢ βασιλεῖ. καὶ τῶν παρ᾽ ἑαυτῷ 
δὲ βαρβάρων ἐπεμελεῖτο ὡς πολεμεῖν τε ἱκανοὶ εἴη- 
σαν καὶ εὐνοϊχῶς ἔχοιεν αὐτῷ. τὴν δὲ Ἕλλη! γικὴν δύ- 
νάμειν ἤϑροιζεν ὡς μάλιστα ἐδύνατο ἐπικρυπτόμενος, 
ὅπως ὅτι ἀπαρασχευύτατον λάβοι βασιλέα. ὧδε οὖν 
ἐποιεῖτο τὴν συλλογήν. ὁπόσας εἶχε φυλαχὰς ἐν ταῖς 

πόλεσι, ἀΕΛΘΡΣ Τὴ τοῖς φρουράρχοις ἑχάστοις λαμι- 

βάν ειν ἄνδρας. Ἰῶλ οποννησίους ὅτι πλείστους καὶ βελ- 
τίστους ὃ ὡς ἐπιβουλεύοντος Τισσαφέρνους ταῖς πόλεσι. 

χαὶ γὰρ ἦσαν αἱ Ἰωνιχαὶ πόλεις Τισσας ἐ ἐθγοῦς τὸ ἀρ-᾿ 
χαῖον, ἐχ βασιλέως δεδομέναι, τότε ὁ᾽ ἀφεστήχεσαν, 
πρὸς Κῦρον πᾶσαι πλὴν ΠΠιλήτου" ἐν Π]Δήτῳ δὲ: 
Τισσαφέρνης. προαισϑόμενος τὰ αὐτὰ ταῦτα βουλευομές. 
γους, ἀποστῆναι πρὸς Κῦ ρον", τοὺς ειὲν αὐτῶν ἀπέχτεινε, 
τοὺς δ᾽ ἐξέβαλεν. ὃ δὲ Κἔρος ὑπολαβὼν τοὺς φεύ-. 
γοντας, σὺ λλέξας στράτευμα ἐπολιόρχει Πήδητον καὶ; 
κατὰ γῆν χαὶ κατὰ ϑάλατταν, χαὶ ἐπειρᾶτο κατάγειν: 
τοὺς ἐχπεπτωχότας. καὶ αὕτη. αὖ ἄλλη πρόφασις ἦν. 
αὐτῷ τοῦ ἀϑοοίζειν στράτευμα. πρὸς δὲ βασιλέα πέμι-- 
πων ἠξίου ἀδελ φὸς ὧν αὐτοῦ δοϑῆναι οὗ ταύτας. 
ΨῈ πόλεις μᾶλλον ἢ Τισσαφέρνην ἄρχειν αὐτῶν, καὶ. 
ἢ μήτηρ συνέπραττεν αὐτῷ ταῦτα" ὥςτε βωσλας τῆς. 
Αὖν πρὸς ἑαυτὸν ἐπιβουλῆς οὐχ ἠσθάνετο, Τισσαφέρ-- 
γει δὲ ἐν όμιζε πολεμοῦντα αὐτὸν ἀμφὶ τὰ στρατεύματα, 
δαπανᾶν" ὥςτε οὐδὲν ἤχϑετο αὐτῶν “πολεμούντων. χαὶ 
γὰρ ὃ Κῦ ρος ἀπέπεμπε τοὺς γιγνομένους δασμοὺς βα- 
σιλεῖ ἐχ τῶν πόλεων ὧν Τισσαφέρνης ἐτύγχανεν ἔχων. ἄλ- 
λὸο δὲ στράτευμα αὐτῷ συνελέγετο ἐν Χεῤῥονήσῳ τῇ κα-' 

8. οἵ Νοϊαπάτιπη Βος οἷς 4υοά ρδγνϑῦβθα δοσθηΐῖι ϑι10 οαγαβαῖν 
Ρ]εττιπνσιιο οηΐτ ἑαυτῷ ἀϊεϊξαν. οἱ γε δὶς αἰχὶξ Χοη. Βεοῖρ.- Αἰδραν 
ΕἸ. 7. Ηϊσε: ἀ ΥΗη. 1. 98. 
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᾿ς ταντιπέρας “Ἵβύδου τόνδε τὸν τρύπον. Κλέαρχος “1«-9 
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κεδαιμόνιος φυγὰς ἦν τούτῳ συγγενόμενος 0 Κῦρος 
ἠγάσϑη τὲ αὐτὸν καὶ δίδωσιν αὐτῷ μυρίους δαρειχούς. 

δὲ λαβὼν τὸ χρυσίον στράτευμα συνέλεξεν ἀπὸ τού-- 
. τῶν τῶν χρημάτων, καὶ ἐπολέμει ἐχ “Χεῤῥονήσου δ9- 
᾿ μώμενος τοῖς Θοιξὶ τοῖς ὑπὲρ Ἑλλήςποντον οἰχοῦσι, 
: και εὐφέλει, τοὺς Ἕλληνας: ὥςτε χαὶ χρήματα συνεβάλ- 

λοντὸο αὐτί εἰς τὴν τροφὴν τῶν στρατιωτῶν αἱ Ἕλλης- . 
ποντιαχαὶ πόλεις ἑκοῦσαι. τοῦτο  ἀὖ' οὕδω τρεφύ- 

4; 
(Ἢ 
δ, 

ἴε 
᾿ ̓ἀτΕγῸΡ ἐλάνϑανεν αὐτῷ τὸ στράτευμα. “1ρίστιππος ὀὲ10 
Ϊ 

ὅ, 
ὃ Θετταλὸς ξένος ὧν ἐτύγχανεν αὐτῷ, καὶ πιεζόμενος 
ὑπὸ τῶν οἶχοι ἀντιστισιωτῶν ἔρχεται πρὸς τὸν Κῦρον, 
"καὶ αἰτεῖ αὐτὸν εἰς διςχιλίους ξένους καὶ τριῶν μηνῶν 

αἰ μισϑόν, ὡς οὕτω περι) γενόμενος ἂν τῶν ἀντιστασιωτῶν. 
. 3 δὲ Κῦρος δίδωσιν αὐτῷ εἰς τετραχιςχιλίους καὶ ἕξ 
“μηνῶν μισϑόν, καὶ δεῖται. αὐτοῦ μὴ πρόσϑεν χαταλῦσαι 

᾿ πρὸς τοὺς ἀντιστασιώτας πρὶν ἂν αὐτῷ συμβουλεύση- 

ται. οὕτω δὲ αὖ τὸ ἐν Θετταλίᾳ ἐλ άνϑαν ἐν αὐτῷ τρε- 
ὄμενον στράτευμα. Πρόξενον δὲ τὸν Βοιώτιον ᾿ξένοντ1 

ὄντα αὐτῷ ἐχέλευσε λαβόντα ἄνδρας ὅτι πλείστους πα- 
ραγενέσϑαι , ὡς εἷς Πισίδας βουλόμενος στρατεύεσϑαι, 
ὡς πράγματα : παρεχόντων τῶν Πισιδῶν τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ. 

. “Σοφαίνετον δὲ τὸν Στυμφάλιον καὶ Σωχράτην τὸν 
“Ἵχαιόν, ξένους ὄντας χαὶ τούτους, ἐχέλευσεν ἄνδρας 
λαβόντας ἐλϑεῖν ὅτι πλείστους, ὡς πολεμήσων Τισσα- 

ϊ φέρνει σὺν τοῖς φυγάσι τῶν ἥιλησίων. χαὶ ἐποίουν 
᾿ οὕτως οὗτοι. 

᾿ 

ΠΠ 6 Ἑλληςποντιαχαὶ Ρτο Ἑλληςποντιχαὶ οσὐτα ϑυίεία βογτατιηῖ 
ἢ ΠΡ τὶ εἰ Ρἰανίην εἰ ορίϊπιϊ, τπεῖισ δυΐοεπη ποσί εἴ ροβίδγυπι 
τὶ πδὺ5 [αὐποχαμι, Ζὰ} βὸπ ρΡοϊμεγαπὶ πἰφὶ Οσδεοοσιπὶ δχϑμιρὶο δὰ 

᾿ ἃ αἱ. 

᾿ 

Α2 
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ῶ})ΆΑΡα Τὶ. ; ὶ 

Οὕτη πιδέσγιιτη 6856. ΘΟ τιπν σἹἀουθῖιν, σαοά ΤΊ βϑαρδου- 
65 Ῥδυβρίοϊθηβ γϑϑὶ ρυοαϊι, οοπίγαοεῖβ οορ 5 Ογτιβ ΔΒ ϑδγάϊθιιβ 
σϑἰυτ δάνευβιιβ ῬΙβιἀλβ ρεοβοϊβοϊξαν μὲν νἀ ϊδην, ἱπάρχψιρ ῬΒυγ- 
σἴαπν, τὐθὶ πονὰθ οορίὰθ οἱ βιιθνθπήτπι. (ἰδἰδθηδθ ππθ5. Ιθὲ πο- 
ψαπὶ Θχθγοϊειιβ βιιρρίοπγθηξιστη δα νθηϊξ, δὲ σθοθηβιιβ σορίδντιπι ἴπ-- 
βἐει τσ. (Οτιτι τὰ εἶπαν οαπριηι Δάν θηϊββαεπὶ, «δ τιν 5Έρθη- 
ἀϊπτη ἐυϊπηθβδῖγα τ] 165 ροβοιπῖ. (ιοά οἷα ρεϑυβοϊνίς Ογτσιιβ, 
ορροτνἕιπα δοοορία Ὁ (ἸΠ] οῖῖπν τροΐπα, ἀπ ἰδές νϑποσυαῖ, ρῥθοι-- 
τᾶ. ΤΒΥτΡυῖπι ἀτθ8 οἱ ἔομβ ΜΙ ἀδθ. τοὺ μὲν Τγοδομίδμι δὲ 
ἰἰβοθββιιβ γοοίμδθ ἰπ (ἸΠ]οἴατυ, σιιδπη ἔθυσαιη δῖ 6 Ἰπουθ πῖνε. 
Τανβὶ Ογττβ οοπνθηϊξ σοσοὴ (τοῖα ϑυθοπδβῖι. 

--ὖὰὖΟφ “οἰ 

. ἢ ς. 7 - ’ Α 

Ἐπεὶ δ᾽ ἐδόχει ἤδη πορεύεσϑαι αὐτῷ ἄνω, τὴν 
᾿ 7 γ “- ς ’ ο “Ἶι. ᾿] - 

μὲν πρόφασιν ἐποιεῖτο ὡς Πισίδας βουλόμενος ἐχβαλεῖν. 
7 - ’ Ὁ .Ξ , 

παντάπασιν ἐκ τῆς χώρας" καὶ ἀϑροίζει ὡς ἐπὶ τούτους 
, ᾿ ἃ Ὁ Ἐὰν τ 5 δὴ , 

τὸ τὲ βαρβαριχὸν καὶ τὸ Βλληνικὸν ἐνταῦϑα στράτευμα" 
- ’ ’ Ἵ “ 1 

καὶ παραγγέλλει τὸ τε Κλεάρχῳ λαβόντι ἥκειν ὅσον ἣν 
ΝΑῚ - ’ - - Ἀ 

αὐτῷ στράτευμα. καὶ τῷ “Αριστίππῳ συναλλαγέντε πρὸς 
ψν: ς Α ᾿" 7ὔ 

τοὺς οἶχοι ἀποπέμψαι πρὸς ἑαυτὸν ὃ εἰχε στράτευμα, 
κατα, « -- ’ὔ - »-- 

καὶ Ξενίᾳ τῷ ᾿ρχάδι, ὃς αὐτῷ προεστήχει τοῦ ἐν ταῖς, 
- 4.» -Ὡ ᾿ 7 ν" Ὁ 

πύλεσι ξενιχοῦ, ἥκειν παραγγέλλει λαβόντα τοὺς ἄνδρας. 
. Ε 3 ᾽ , 

πλὴν ὑπύσοι ἱχανοὶ ἦσαν τὰς ἀχροπόλεις φυλάττειν. 
ΓΝ -ς ᾿ - Ἁ ἐχάλεσε δὲ καὶ τοὺς Π͵ίΐλητον πολιορχοῦντας, χαὶ τοὺς 

ς - - 7 ς ͵ 

φυγάδας ἐχέλευσε σὺν αὐτῷ στρατεύεσθαι, ὑποσχόμενος. 
δω -» - 7« 7ὔ Ἀ 

αὐτοῖς, εἶ χαλῶς καταπράξειεν ἐφ᾽ ἃ ἐστρατεύετο, μὴ 
͵ 7 , «ς Ἀ 

πιρύσϑεν παΐύσασϑαι πρὶν αὐτοὺς καταγάγοι οἴχαδε. οἱ δὲ 
ς - ’ κ 

ἡδέως ἐπείϑοντο" ἐπίστευον γὰρ αὐτῷ" χαὶ λαβόντες τὰ 
ει - ᾽ -- βῶον Ἁ Ἀ 

ὅπλα παρῆσαν εἷς Σάρδεις. Ξενίας μὲν δὴ τοὺς ἐχ 
- Ἴ , ἔν το 

τῶν πόλεων λαβὼν παρεγένετο εἰς Σάρδεις, ὁπλίτας εἰς 
8. »-ο-Ό- , ς κ τετραχιςχιλίους. Πούόξενος δὲ παρῆν ἔχων ὑπλίτας μὲν 

᾿ ’, - ᾿ 

εἷς πενταχοσίους χαὶ χιλίους, γυμνῆτας δὲ πενταχοσίους, 
- ᾿ ὟΝ ἀπο ς ΝΥ, ς ῃ υ Ὑ, τ' 
Σοφαίνετος δὲ ὁ Στυμφάλιος ὁπλίτας ἔχων χιλίους, «“ὡ- 

. ς ς ’ ς 

χράτης δὲ ὃ ᾿4χαιὸς δπλίτας ἔχων ὡς πεντυχοσίους, Π|α-- 
ς «ς ὔ 

σίων δὲ ὁ Πϊεγαρεὺς εἰς τριακοσίους μὲν οπλίτας, τρια- 
ς ΄ ΕΝ ᾿ ᾿ 

χοσίους δὲ πελταστὰς ἔχων παρεγένετο" ἣν δὲ καὶ οὗτος 
᾽ - κ ΟἿ “ 

χαὶ ὃ Σωκράτης τῶν ἀμφὶ Π]ίλητον στρατευομένων. 

“ἃὐ Ε΄ Ὶ σι. ᾿ἴδα δ᾿». 

- Ὸ δᾶρν ὦ Κα, π΄ ἕω -Ρ-Οορ-ξ 

΄σάαν βιὰ «ὦ 

““-.,; 

-'ὀ ΄ρ΄ι.»---. ΄“.- --... «.. 

3. γυμνῆτας} Ηδπο ἔογμνατη ρϑὺ τοῖιπν ΠΡ ειτηι ἃ τὰ γϑϑεϊξϑηι 
ἴαην ϑ'οβηθίάθειβ δὶς 1Π|Ὸ ργδθίαϊοσαὶ. ΓΥΡυαΥῚ ταιΐτν πο Ο0π- 
βιαίου γυμνήτης ἔογμιϑτη Ξαρρομιπξ: 4πὸ5 ἄμοαβ ῥσῸὸ οδρίι 
50 βϑαιίξιν δυϊαβ ΒΡ τοῦδ. 

ἴω... ων -- «4 45 --ὔὙ 

: 
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[ 

᾿ οἶτοι μὲν. εἰς Σάρδεις αὐτῷ ἀφίκοντο. Τισσαφέρνης 4 
δὲ κατανοήσας ταῦτα . καὶ μείζονα Υ) γησάμενος εἶναι ῆ 
ὡς ἐπὶ Πισίδας τὴν παρασχευήν, πορεύεται ὡς βασιλέα 
ἦ ἐδύνατο τάχιστα : ἱππέας ἔχων ὡς πενταχοσίους. χαὶ 5 
βασιλεὺς μὲν δή, ἐπεὶ ἤκουσε παρὰ Τισσαφέρνους τὸν 

᾿ς Κύρου στόλον, ἀντιπαρεσχευάς Ξέτο.. 
Κῦρος δὲ ἔχων οὺς εἴρηχα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων" 

᾿ χαὶ ἐξελαύνει διὰ τῆς “Τυδίας σταϑμοὺς τοεῖς ,παρασάγ-- 
γας εἴχοσι χαὶ δίο ἐπὶ τὸν ἤϊαίανδρον ποταμόν. τούτου 

, τὸ εὖρος δίο πλέϑρα" γέφυρα δὲ ἐπῆν ἐζευγμένη πλοίοις 
ἑπτά. τοῦτον διαβὰς ἐξελαύγνει "Ἐν Φρυγίας σταϑμὸν θ 
ἕνα παρασάγγας ὀχτὼ εἰς Κολοσσάς, πόλιν οἰκουμένην, 
εὐδαίμονα χαὶ μεγάλη ην. ἐνταῦϑα ἔμεινεν ἡμέρας ἑπτά" 
χαὶ ἦχε ἥἸῆένων ὃ Θειταλός, ὁπλίτας ἔχων χιλίους καὶ 
πελταστὰς πενταχοσίους, ““όλοπας χαὶ «Αϊνιᾶνας καὶ 
᾿Ολυνϑίους. ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει σταϑμοὺς τρεῖς παρα- 7 
σάγγας εἴκοσιν εἰς Κελαινάς, τῆς Φουγίας πόλιν οἴχου- 
μένην, μεγάλη ην χαὶ εὐδαίμον 'α. ἐνταῦϑα Κύρῳ βασίλεια 
ἦν καὶ παράδεισος μέ γας, ἀγρίων ϑηρίων. πλήρης, ἃ 
ἐχεῖγος ἐθύήρευεν ἀπὸ ἵππου, ἐὀπϑιὰ γυμνάσαι βούλοιτο 
ἑαυτόν τὲ χαὶ τοὺς ἵππους. διὰ μέσου δὲ τοῦ παραδεί- 
σου ῥεῖ ὃ Π]αίανδρος ποταμός" αἱ δὲ πηγαὶ αὐτοῦ εἶσιν 
ἐχ τῶν βασιλείων" ὁεῖ δὲ χαὶ διὰ τῆς Κελ αινῶν πόλεως. 
ἔστι δὲ χαὶ μεγάλου βασιλέως ϑασίλεια ἐν Κελαιναῖς 8 
ἐρυμνὰ ἐπὶ ταῖς πηγαῖς τοῦ ϊαρσύίου ποταμοῦ ὑπὸ τῇ 
ἀκροπόλει" ῥεῖ δὲ καὶ οὗτος διὰ τῆς πόλεως καὶ ἐμιβώλ- 
λει εἰς τὸν ἤϊαίανδρον" τοῦ δὲ ϊαοσίου τὸ εὐρός ἐστιν 
εἴχοσι χαὶ πέντε ποδῶν. ἐνταῦϑα λέγεται Ἠπόλλων ἐχδεῖς 
ραι ἸΠαρσύαν, νικήσας ἐρίζοντά οἱ περὶ σοφίας, χαὶ τὸ 
δέρμα χρεμάσαι ἐν τῷ ἄντρῳ ὅϑεν αἵ πηγαί: διὰ δὲ 
τοῦτο ὃ “ποταμὸς χαλεῖται Ἡϊαρσίας. ἐνταῦϑα Ξέρξης, ψ 
ὅτε ἐκ τῆς Ελλ άδος ἡττηϑ εἰς τῇ μάχῃ ἀπεχώρει, λέγεται 
οἰχοδομῆσαι ταῦτά τε τὰ βασίλεια καὶ τὴν Κελαινῶν 
ἀκρόπολιν. ἐνταῦϑα ἔμεινε Κῦρος ἡμέρας τριάκοντα" 
χαὶ ἦχε Κλέαρχος ὃ “Τακεδαιμόνιος φυγὰς ἔχων ὁπλίτας 
ἡλίους καὶ πελ ταστὰς Θρᾷχας ὀκταχοσίους καὶ τοξότας 
Κρῆτας διακοσίους. ἅμα δὲ καὶ Σῶσις παρῆν ὃ Συρα- 
᾿ 

9. Συραχόσιος ἴῃ Πρ εῖϑ ΡεῸ τῶοσε βοτίρίατα ὡΣυραχούσιος: Ἀ- 

π  ὺ" ιο δΒ π Τὰ νὰ αν. 

-Ἔ τ Ὡς, ΟΣ σὰ» Ἀλπ.-τὰ ὧς σ᾽ τ 
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χόσιος ἔχων ὁπλίτας τριαχοσίους χαὶ Σοφαίνετος ὃ ᾿4ρ- 
κὰς ἔχων ὁπλίτας χ} ἰου ς. χαὶ ἐνταῦϑα Μῦρος ἐξέτασιν 
καὶ ἀριϑμὸν τιν Ἑλλή ἥνων ἐποίησεν ἐν τῷ παραδείσῳ, 
καὶ ἐγένοντο οἱ σύμπαντες ὁπλῖται μὲν μύριοι καὶ χε 

1θλίοι, πελτασταὶ δὲ ἀμᾳὶ τοὺς διςχιλίοες. ἐντεῖϑεν ἐξε- 
λαύνει σταϑμοὺς δύο παρασάγγας ὁέχα εἰς Πῶτας, γον 
οἰκουμένην. ἐντσῖϑ' ἕμειγεν ἡμέρας, τρεῖς" ἐν αἷς Ξ 
νίας ὃ ̓ ἡρχὰς τὰ «Ἰύχαια ἔϑυσε χαὶ ἀγῶνα ἔϑηκε: τὸ 
δὲ ἀϑλα ἦσαν στλεγγίδες χρυσαῖ" ἐθεώρει δὲ τὸν ἀγῶνα 
καὶ Κῦρος. ἐντεῦ ̓βὸμόν ἐξελαύνει σταϑμοὺς δύο παρα- 
σάγγας δώδεχα εἰς Κεραμῶν ἀγοράν, πόλιν οἰχουμένην, 

11 ἐσχάτην πρὸς τῇ 210 σίᾳ χώρᾳ. ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει στα- 
ϑιοὲς τρεῖς παρασά;γας τριάκοντα εἰς Καΐστρου πε-- 
δίον, πόλιν οἰχουμένην. ἐνταῦϑ' ἔμεινεν ἡμέρας πέντε" 
χαὶ τοῖς στρατιώταις ὠφείλετο μισϑὸς πλέον ἢ τριῶν 
μηνῶν, χαὶ ἸῶΔλῆ άχις ἰόντες ἐπὶ τὰς ϑέρας ἀπήτουν. ὃ 
δὲ ἐλπίδας λέγων διῆγε χαὶ δῆλος ἦν ἀνπώμενος" οὐ 
γὰρ ἦν πρὸς τοῦ Κύρου τρόπου ἔχοντα μὴ ἀποδιδό-- 

12 γαι. ἐνταῦϑα ἀφικνεῖται Ἐπέαξα ἤ “Συεννέσιος γυνὴ 
τοῦ Κιλίκων βασιλέως παρὰ Κῦρον" καὶ ἐλέ γέτο Κύρῳ 
δοῦναι χρήματα πολλά. τῇ δ᾽ οἷν στρατιᾷ, τότε ἀπέ- 
δωχε Κα οος μισϑὸν τεττάρων μηνῶν. εἰχε δὲ ἡ Κίλισσα 
χαὶ φύλακας περὶ αὑτὴν Κῶδικας καὶ ᾿σπενδίους" ἐλέ- 

18γετο δὲ καὶ συγγενέσϑαι “Κῦρον τῇ Κιλίσση. ἐντεῦῖϑεν 
δὲ ἐξελ αὔνει σταϑμοὺς δύο παρασάγγας δέκα εἰς Θίμ- 
ἥριον, πόλιν οἰχουμένην. ἐνταῦϑα ἣν παρὰ τὴν ὁδὸν 
χρή! Ἢ κυ δ7͵ίδου καλουμένη τοῦ Φριγῶν βασιλέως, ἐφ᾽ 
ῇ λέγεκαι ΠΠ]ίδας τὸν Σάτυρον ϑηρεῦφαι οἴνω χεράσας 

,δλόχέν. ἐντεῖϑεν ἐξελαύνει σταϑμοὺς δύο παρασάγγας 
δέκα εἰς Τυριαῖον, πόλιν οἴχου μένην. ἐνταῦϑα ἔμεινεν 
ἡμέρας τρεῖς. ἀεὶ, λέγεται δεηϑῆναι ἣ Κίλισσα Κύρου 
ἐπιδεῖξαι τὸ στράτευμα αὐτῇ. βουλόμενος οὖν ἐπιδεῖξαι 
ἐξέτασιν ποιεῖται ἐν τῷ πεδίῳ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν 

15βαρβάρων. ἐχέλευ σε δὲ τοὺς Ἕλληνας εὡς νόμος αὐτοῖς 
εἰς μάχην, οὗ τῷ ταχϑῆναι καὶ στῆναι. συντάξαι δὲ ἕ; ἕκα- 
στον τοὺς ἑαυτοῦ. ἐτάχϑησαν οὖν ἐπὶ τεττάρων. εἶχε 

Ῥγασὶϊβ θηδπν Ρτῖου ἔοτσηα ἴδ πν ἰσποῖᾶ ΤΈΡΘΤΗ τοῖουῖθιτις βογριοιβεα 

αἰϊεῖαν 10.  έυσέᾳ --- Καύσερου) Πισιδέᾳ -- Κέστρον Ἄοοπϊϊοϊτας. 
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᾿ 

δὲ τὸ μὲν δεξιὸν Δ]ένων χαὶ οἱ σὺν αὐτῷ ; τὸ δὲ εἰώ- 
γυμον Κλέαρχος καὶ οἱ ἐκείνου, τὸ δὲ μέσον οἱ ἄλλοι 
στρατηγοί. ἐθεώρει οὖν ὃ Κῦρος πρῶτον μὲν τοὺς βαρ-1θ 
βάρους" οἱ δὲ παρήλαυνον τεταγμένοι κατὰ ἴλας καὶ 
κατὰ τάξεις" εἶτα δὲ τοὺς Ἕλληνας, παρελαύνων ἐφ᾽ 
ἅρματος. χαὶ ἡ Κίλισσα ἐφ' ἁρμαμάξης. εἶχον δὲ πάν- 
τες κράνη χαλχᾷ χαὶ χιτῶνας φοιγιχοῦς καὶ κνημῖδας 17 
χαὶ τὰς ἀσπίδας ἐκχεχαϑαρμένας. ἐπειδὴ δὲ πάντας 
παρήλασε, στήσας τὸ ἅρμα πρὸ τῆς φάλαγγος, πέμψας 

Πύ ρητα τὸν ἑρμηνέα παρὰ τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ἕλλη- 
γν ἐχέλευσε προβαλέσϑαι τὰ ὅπλα καὶ ἐπιχωρῆσαι 
ὅλην τὴν φάλαγγα. οἱ δὲ ταῦτα προεῖπον τοῖς στρα- 
τιώταις" χαὶ ἐπεὶ ἐσάλπιγξε : προβαλλόμενοι τὰ ὅπλα 
ἐπήεσαν. ἐχ δὲ τούτου ἡδιν το» προϊόντων σὺν χρασυγῇ 
ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου δρόμος ἐγένετο τοῖς στρατιώταις 
ἐπὶ τὰς σχηνάς ,. τῶν δὲ βαρβάρων φόβος πολὺς καὶ18 
ἄλλοις χαὶ ἥ τε Κίλισσα ξ ἔφυγεν ἐκ τῆς ἁρμαμάξης χαὶ 
οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς καταλιπόντες τὰ ὦὥνεαι ἔφυγον" οἱ δὲ 
δλχλυνες σὺν γέλωτι ἐπὶ τὰς σχηνὰς ἦλϑον. ῃ δὲ Κί. 
δσσα ἰδοῦσα τὴν λαμποότητα χαὶ τὴν τάξιν ΚΙ στοα- 
Ζεύματος ἐθαύμασε. Κῦρος δὲ ἥσϑη τὸν ἐκ τῶν Ὃλ- 
λήνων εἷς τοὺς βαρβάρους φόβον ἰδών. ἐντεῦϑεν ἐξε-19 
λαύνει σταϑιιοὺὶς τρεῖς παοασάγγας εἴχοσιν δεῖς ᾿Ιχότνιον, 
τῆς (ϑουγίας πόλιν ἐσχάτην. ἐνταῦϑα ἔμεινε τοεῖς ἡμέ- 
ρας. ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει διὰ τῆς “τχαονίας σταϑιειοὺς 
πέντε παρασάγγας τριάχοντα. ταύτην τὴν χώραν ἐπέ.- 
τρεψε διασπάσαι τοῖς Ἕλλησιν ὡς πολεμίαν οὖσαν. ἐν-20 

. τεῦϑεν Κῦρος τὴν Κίλισσαν εἰς τὴν Κιλιχίαν ἀποπέιι--: 
Ἁ ᾿ ςς" ᾿ , ἃς σι ᾽ 

πεὶ τὴν ταχίστην οὗόν, καὶ συνέπεριψψεν αὐτῇ στρατιι»- 
." ; πο κ ᾽} ; - ᾿ κ - 

τας οὺς ἤϊἸένων εἰχε χαὶ αὐτόν. Κῦρος δὲ μετὰ τῶν 
» Ὕ" ,; ΜΦ - ᾿ ᾿ Ἀ ,ὔ 

ἄλλων ἐξελαύνει διὰ Καππαδοχίας σταϑιμοὺς τέτταρας 
᾽ " ι ’ ᾿ Υ , ; 

παρασάγγας εἴχοσι χαὶ πέντε πρὸς Ζάνα, πόλιν οἴχου- 

17. ϑᾶττον͵] ϑάσσον Ἰἴδεῖ αἸ᾽ιτοῖ πιδ]ΐουθϑ, εἰμ Πα σιιθ ἱπέγα Βἷς 
ὙΠῸ ἡϊάρπν δἰϊΐααιθ Οὐουτιπν τ οδαϊἷτ πὶ σαϊσαγοπι ἰϑιΐτι5 δεῖδεϑ 
ἀϊαϊοοἴτιπι, {τα τἰϑὰ5. οϑὲ Χρθορβοπ. 

20. “«να»ν} “ἄνα ςοάδεχ Μεοεουπιδιηνΐαπιιθ. τουπιϊπδιίοπθ σοτῖδ, 
αἰ νἱάριιν, νουίαβῖπηβ. ϑδρρα ἴῃ τὐρίαπι ποπϊηῖθιιβ ἢος πιο 
Ρεσοαπὶ ἰργαυ νοὶ ἴρβθ ἰνξεσίοσαπι δαεουϊογιηι ἀτπθ. ΤἝκσα 
ἀπίδι) 6556 ᾿υΪΑἰΓ. 
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μένην, μὲγ ἅλην καὶ εὐδαίμον α. ἐνταῦϑα ἔμειναν ἡμέ- 
ρας τρεῖς" ἐν ᾧ Κῦρος ἀπέχτεινεν ἄνδοα Πέρσην »υλῆ.. 
γαφέρνην, φοιν ιχιστὴν βασί)ι εἰον, χαὶ ἕτερόν τινὰ τῶν 
ὑπάργων δυνάστην, αἰτιασάμενος ἐπιβουλεύειν αὐτῷ. 

“᾽ἐντεῦϑεν ἐπειρῶντο εἰςβάλλειν εἰς τὴν Κιλικίαν' ἡ δὲ 
εἰςβολὴ ἦν ὁδὸς ἁμαξιτὸς ὀρϑία ἰσχυρῶς χαὶ ἀμήχανος 
εἰςελϑεῖν στρατεύματι, εἰ τις ἐκώλυεν. ἐλέγετο δὲ χαὶ 
“Συέννεσις εἶναι ἐπὶ τοῦ ἄχρων φυλάττων τὴν εἰςβολήν" 
δι᾿ ὃ ἔμεινεν ἡμέραν ἐν τῷ πεδίῳ. τῇ ὁ᾽ τστεραίᾳ ἦχεν 
ἄγγελος λέγων ὃτι λελ οιπιὼς εἴη “Συέννεσις τὰ ἄχρα, ἐπεὶ 
ἤσϑετο τὸ τὲ Ῥίδωνος στράτευ μα, ὅτι ἤδη ἐν Κιλικίᾳ ἣν 
εἴσω τῶν ὀρέων, χαὶ ὅτι τριήρεις ἤχουε περιπλεούσας 
ἀπ Ἰωνίας εἰς Κιλικίαν Ταμὼν ἔχοντα τὰς “Ἴαχεδαι- 

22 μονίων χαὶ αὖ τοῦ Κύρου. “Κῦρος δ᾽ οὖν ἀνέβ ἐπὶ τὰ 
ὕρη ΩΝ, χιυλύίοντος, χαὶ εἶδὲ τὰς σκηνὰς οὐ οἱ Κιί- 
λικὲς ἐφύ λάττον. ἐντεῦϑεν δὲ κατέβαινεν εἰς πεδίον 
μέγα χαὶ χαλόν, ἐπίῤῥυτον, καὶ δένδρων παντοδαπῶν 
ἔμπλεων καὶ ᾿ἀμπῶων πολὺ δὲ καὶ σήσαμον καὶ 
μελίνην καὶ κέγχρον καὶ πυροὺς καὶ κριϑὰς φέρει. 
ὅρος δ΄ αὐκὸ: περιέχει ὀχυρὸν καὶ ὑψηλὸν πάντῃ ἐχ 

2ϑϑαλάττης εἰς ϑάλατταν. καταβὰς δὲ διὰ τούτου τοῦ 
πεδίου ἤλασε σταϑμοὺς τέτταρας παρασάγγας πέντε 
καὶ εἴχοσιν εἰς ΤΤαρσούς, τῆς Ἰδοδὰς πόλιν μεγάλην 
χαὶ εὐδαίμονα. ἐνταῦϑα ἤἥψων τὰ Συεννέσιος βασίλεια 
τοῦ Κιλίκων βασιλέως " διὰ μέσης δὲ τῆς πόλεως ῥεῖ 

2έποταμὸς Κύδνος ὄνομα, εὖρος δύο πλειάρων, ταύτην 
τὴν πόλιν ἐξέλιπον οἱ ἐνοιχοῦντες μετὰ Συεννέσιος εἰς 
χωρίον ὀχυρὸν ἐπὶ τὰ ὔρη πλὴν οἱ τὰ καπηλεῖα ἔχον- 
ρον ἔμειναν. δὲ χαὶ οἱ παρὰ τὴν ϑάλατταν “οἰκοῦντες 

οϑὲν Σόλοις χαὶ ἐν Ἰσσοῖς. Ἐπύαξα δὲ ἡ Συεννέσιος γυνὴ 
προτέρα Κύρου πέντε ἡμέραις εἰς Ταρσοὺς ἀφίκετρ. ἐν δὲ 
τῇ ὑπερβολῇ τῶν ὀρῶν τῶν εἰς τὸ πεδίον δύο λόχοι τοῦ 
Π]ένωνος στρατεύματος ἀπώλ οντο" οἱ μὲν ἔφασαν ἁρπά- 
ζοντάς τι κατακοπῆναι ὑπὸ τῶν Κιλίκων. οἱ δὲ ὑπο- 
λειφϑέντας ᾿ καὶ οὐ δυναμένους εὑρεῖν τὸ ἄλλο στρά- 
τευμα οὐδὲ τὰς εὅδούς ὲ εἶτα πλανωμένους ἀπολέσϑαι" 

θῆσαν δ᾽ οὖν οὗτοι ἑχατὸν ὅπλῖται. οἱ δ᾽ ἄλλοι ἐπεὶ 

20. φοινιχιστὴ»} Ὕοχ ἴαπὶ Ηδϑυομΐο οθβοισα. Ἐπουιπξ ααΐ 
Ἰορεσεπὶ χρηματιστήν : χαοά ἴαπιθ εχ χρωματιστήν οοττιρῖιιη, 

ν.29 “᾿Ξ. .0Ὁ.. σἵὕὐν.τὦ 

“-ν --ν. φ΄υν... 

-“-΄ὰὖὠἶ »» εδ,Ἃν.Ἅ.»» ὦ.» “--΄ -τ-.. 
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ἦχον, τήν τε πόλιν τοὺς “Ταρσοὺς διήρπασαν, διὰ τὸν 
ὄλεϑρον τῶν συστρατιωτῶν ὑᾳ ζό ζόμενοι, χαὶ τὰ βασί- 
λεια τὰ ἐν αὑτῇ. Κῦρος; δὲ ἐπεὶ εἰςήλασεν εἰς τὴν πό- 
λιν, μετεπέμπετο τὸν “Συέννεσιν. πρὸς ἑαυτόν: ὃ δ᾽ οὔτε 
πρότερον οὐδενί πω κρείττονι ἑαυτοῦ εἷς χεῖρας ἐλϑεῖν 
ἔφη οὔτε τότε Κύρῳ ἰέναι ἤϑελε, πρὶν ἢ γυνὴ αὐτὸν 
ἔπεισε χαὶ πίστεις ἔλ λαβε. μετὰ δὲ ταῦτα ἐπεὶ συνεγέ- 2 
γοντὸ ἀλλή). ἐς, Συέννεσις μὲν ἔδωχε Κύρω χρήματα 
πολλὰ εἰς τὴν στρατιάν, Κῦρος δὲ ἐχείνῳ δῶρα ἃ γνο- 
μίζεται. παρὰ βασιλεῖ τίμια, Ἵππον χρυσοχάλ νὸν χαὲ 
στρεπτὸν χρυσοῦν καὶ ψέλια καὶ ἀχινάχην χρυσοῦν 
χαι στολὴν Περσιχήν, καὶ τὴν χώραν μηχέτι ἀφαρπά- 
ζεσϑαι, τὰ δὲ ἡρπασμένα ἀπδβώμροδως ἤν που ἐντυγ- 
χάνωσιν, ἀπολαμβάνειν. 

ΘΒ ΌΣΗΣ 

Ταυθὶ ἄστη αἰιιεῖιι5. τηοταῖτν Ογυαβ,, τοὐπῖε8 ρευβρθοῖο εἴτπιϑ' 
σοπβ 11 1ο ἱπηρ θυζιπ γϑητῖ. ὅϑεα πιοίπιν δουτῖπὶ ρΡαγεϊπν (Ἰδατο δῖ 
φαΠ1Δα οταῖϊο Ρϑυτϊμ Ογιυῖ, φαδηγυῖβ δἴδπι ἔπ ΠΟΙ ϑ ἰζτιπ διαιιτ: 

οὖ αἰπβιμνι]απτῖ5, ρσομνῖσϑα βεάαπῖ. 

πὲ 

᾿ Ἐνταῦϑα ἔμεινε Κῦρος καὶ ἢ στρατιὰ ἡμέρας εἰ- 
“ προράθ οἱ γὰρ στρατιῶται οὐχ ἔφασαν ἰέναι τοῦ πρόσω" 

ἡ 
τ 

᾿ ὲ 

ὑπώπτευον γὰρ ἤδη ἐπὶ βασιλέα ἰέναι" μισϑωϑῆναι δὲ 
οὐχ ἐπὶ τούτῳ ἔφασαν. πρῶτος δὲ Κλέαρχος τοὺς αὖ- 
τοῦ στρατιώτας ἐβιάξετο ἰέναι" οἱ δὲ αὐτόν τε ἔβαλλον 

μμ| καὶ τὰ ὑποζύγια τὰ ἐχείνου, ἐπεὶ ἤρξατο προϊέναι. 

᾿ 

εἰ, 

τῷ Κλέαρχος δὲ τότε μὲν ἀϑδν: ἐξέφυ) Ἑ τὸ μὴ καταπε- 
τρωϑῆναι, ὕστερον δ᾽ ἐπεὶ ἔγνω ὅτι οὐ δυνήσεται 
᾿βιάσασϑαι, συνήγαγεν ἐχχλ ησίαν τῶν αὖ τοῦ στρατιωτι γ»" 

" καὶ πρῶτον ιὲν ἀδῥοροξ πολὺν χθόνον ἑστώς" οἱ δὲ 
“ 

πῇ" δρῶντες ἐθαύμαζον καὶ ἐσιώπων" εἶτα δὲ ἔλεξε τοιάδε. 
ἊΣ “νδρες στρατιῶται, μὴ ϑαυμάϊ, ζέτε ὅτι χαλεπῶς φέρω 

! 

[{΄ τοῖς παοοῦσι πράγμασιν. ἑμοὶ γὰρ Κῦρος ξένος ἐγέ- 
ἢ γετο, χαί με φεύγοντα ἐκ τῆς πατρίδος τά τε ἐτῦν" 

μὲ 
327. στρατιάν] Ἀρίιίις νἱἄοῖιν στρατείαν. τυέλια το] ουθϑ ΠΡ υΐ, 

ΘΕ φομπιρτομβδμις ἀϑιὶ Ῥοθίατιιηι. Μα]ς ρ]εσαμναᾳας ψέλλιον δοσϊδέϊτακ. 
τῶ 

ὶ0 
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ἐτίμησε καὶ μυρίους ἔδωχε δαρειχούς " οὗς ἐγεὼ λαβὼν 
οὐχ εἰς τὸ ἴδιον ,κατεϑέιιην ἐμοὶ ἀλλ᾽ οὐδὲ καϑηδυπά. 
ϑησα, ἀλλ᾽ εἰς ὑμᾶς ἐδαπάνων. καὶ πρῶτον μὲν πρὸς 
τοὺς Θρᾷκας ἐπολέ ἔμησα καὶ ὑπὲρ τῆς “Ελλάδος ἐ ἐτιμ- 
ρούμην μεϑ' ὑμῶν, ἐκ τῆς Χεῤῥονήσου αὐτοὺς ἐξελαύ- 
γὼν βουλ ομένους ἀφαιρεῖσϑαι τοὺς ἐνοικοῦντας “Ἕλλης 
»ας τὴν γῆν. ἐπειδὴ δὲ Κῦρος ἐχάλει, λαβὼν ὑμᾶς 
ἐπορευόμην, ἵνα, εἴ τι δέοιτο, ὠφελοίην αὐτὸν ἀνϑ᾽ ὧν 
εὖ ἔπαϑον ὑπ᾽ ἐχείνου. ἐπεὶ δὲ ὁ ὑμεῖς οὐ βούλεσϑε συμ- 
πορεύεσϑαι, ἀνάγχη δέ μοι ἢ ὑμᾶς προδόντα τῇ Κύ- 
ρου φιλίᾳ χρῆσϑαι ἢ πρὸς ἐκχεῖνον ψευσάμενον μεϑ' 
ὑμῶν ἰέναι, εἰ μὲν δὴ δίκαια ποιήσω οὐχ οἶδα, 
αἱρήσομαι δ᾽ οὖν ὑμᾶς, καὶ σὺν ὑμεῖν ὅ,τι ἂν δέῃ 
πείσομαι. καὶ οὔποτε ἐρεῖ οὐδεὶς ὡς ἐγὼ “Ἕλληνας 
ἀγαγὼν εἰς τοὺς βαρβάρους, προδοὺς τοὺς “Ελληνας 
τὴν τῶν ϑαρβάρων φιλίαν εἱλόμην τος [- ὑμεῖς 
ἐμοὶ οὐ ϑέλετε πείϑεσϑαι οὐδὲ ἀρεύϑωι, ἐγὼ σὺν ὑμῖν 
ἕψομαι καὶ ὃ,τι ἂν δέη πείσομαι. »ομέξζω γὰρ ὑμᾶς 
ἐμοὶ εἶναι καὶ πατρίδα καὶ φίλους καὶ συμμάχους, καὶ 
σὺν ὑμῖν μὲν ἂν οἶμαι εἶναι τίμιος ὅπου ἄν ὦ, μῶν 
δὲ ἔρημος ὧν οὐχ ἂν ἱχανὸς εἶναι οἷαι οὔτ᾽ ἂν φί- 
λον ὠφελῆσαι οὔτ᾽ ἂν ἐχϑρὸν ἀλέξασϑαι. ὡς ἐμοῦ 
οὖν ἴόν τος ὅπῃ ἂν χαὶ ὑμεῖς, οὕτω τὴν γνιύμην ἔχετε. 
ταῦτα εἶπεν " οἵ δὲ στρατιῶται, οἵ τέ αὐτοῦ ἐκείνου καὶ 
οἱ ἄλλοι, ταῦτα ἀκούσαντες", ὅτι οὐ ̓  φαίη παρὰ βασι- 
λέα πορεύεσϑαι, ἐπήνεσαν" παρὰ δὲ Ξενίου καὶ “Πασίω- 
γος πλείους ἢ Ἄδα ον λαβόντες τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκευο- 
φόρα ἐστρατοπεδεύσαντο παρὰ Κλεάρχῳ. Κέρος δὲ 
τούτοις ἀπορῶν τὲ καὶ λυπούμενος μετεπέμπετο τὸν 
Κλέαρχον" ὃ δὲ ἰέναι μὲν οὐχ ἤϑελε, λάϑοᾳ δὲ τῶν 
στρατιωτιῦν πέιπων αὐτῷ ἀ) γελον ἔλεγε ϑαῤῥεῖν , ὡς 
χαταστησομιένων τούτων εἰς τὸ δέον" μεταπέμπεσθαι ἢ 
δ Δ ,ϑν αὐτόν" αὐτὸς δ οὐχ ἔφη ἰέναι. μετὰ δὲ 
ταῦτα συναγαγὼν τοὺς 8ϑ᾽ ἑαυτοῦ στρατιώτας καὶ τοὺς 
προςελϑόντας αὐτῷ χαὶ τῶν ἄλλων τὸν βουλόμενον. 

ἔλεξε τοιάδε. Ἴνδρες στρατιῶται, τὰ μὲν δὴ Κύρου 
δῆλον ὅτι οὕτως ἔχει πρὸς ἡ μιᾶς ὥςπερ τὰ Ἐμέτερα πρὸς 
ἐχεῖνονγ" οὔτε γὰρ ἡμεῖς ἐχείνου ἕτι στρατιῶται, ἐπεί γε 
οὐ συνεπόμεθα αὐτῷ, οὔτε ἐχεῖνος ἔτι ἡμῖν μισϑοδό-, 
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της. ὅτι μέντοι ἀδικεῖσϑαι νομίζει ὑφ᾽ ἡμῶν οἴδα.10 
ὥςτε χαὶ μεταπεμπομένου αὐτοῦ οὐκ ἐθέλω ἐλθεῖν, τὸ 
μὲν μέγιστον, αἰσχυνόμενος, ὃτι σύνοιδα ἐμαυτῷ πάντα 
ἐψευσμένος αὐτόν, ἔπειτα δὲ χαὶ δεδιὼς μὴ λαβών ἐξ 
δίκην ἐπιϑῆ ὧν νομίζει ὑπ᾿ ἐμοῦ ηδικῆσϑαι. ἐκιοὶ 11 
οὖν δοκεῖ οὐχ ὥρα εἶναι ἡμῖν καϑεύδειν οὐδ ἀμιελεῖν 
ἡμῶν αὐτιῦν., ἀλλὰ βουλεύεσϑαι ὅ,τι χοὴ ποιεῖν ἐκ 
τούτων. χαὶ ἕως τὲ μιένοιιεν αὐτοῦ, σχεπτέον [ιοι 
δοκεῖ εἶναι ὅπως ἀσφαλέστατα μενοῦμεν, εἴ τε ἤδη 
δοχεῖ ἀπιέναι, ὅπως ἀσφαλέστατα ἄπιιεν, καὶ ὅπως τὰ 
ἐπιτήδεια ἕξομεν" ἄνευ γὰρ τούτων οὔτε στρατηγοῦ οὔτε 
αὐ μδμα ὄφελος οὐδέν. ὃ δ᾽ ἀνὴρ πολλοῦ μιὲν ἄ Ξιος 12 
φίλος ᾧ ἂν φίλος ῇ, χαλεπώτατος ἮΝ ἐχϑρὸς, ῷᾧ ἂν 
πολέμιος ἤ- ἔχει δὲ δύναμιν καὶ πεζὴν χαὶ ἱππικὴν 
καὶ ναυτικὴν. ἣν πάντες ὁμοίως δοιῦμέν τε καὶ ἐπιστά- 
ἐεϑ α" καὶ γὰρ οὐδὲ πόῤῥω δοχοῖῦ μέν μοι αὐτοῦ καϑῆ- 
σθαι" ὡςτε ὥϑα λέγ ἐὲν διτε τις γιγνώσκει ἄριστον εἶναι. 
ταῦτα εἰπὼν ἐπαύσατο. ἐχ δὲ τούτου ἀνίσταντο οἱ 13 
μὲν ἐκ τοῦ αὐτομάτου λέξοντες ἃ ἐγίγνωσκον, οἱ δὲ καὶ. 
ὑπ᾽ ἐχείνγου ἐγκέλευστοι, ἐπιδεικνύντες οἵα εἴη ἢ ἀπορία 
ἄνευ τῆς Κύρου γνώμης καὶ μένειν καὶ ἀπιέναι. εἷς 14 
δὲ δὴ εἶπε, προςποιούμενος σπεύδειν ὡς τάχιστα πο- 
θεΐεσϑαι εἰς τὴν ᾿Ελλάδα, στρατη ηγοὺς μὲν ἐλέσϑαι ἄλ- 
λους τς τάχιστα, εἰ μὴ βούλεται Κλέ ξαρχος ἀπάγειν" τὰ 
δ᾽ ἐπιτήδεια ἀγοράξεσϑαι, ἡ δ᾽ ἀγορὰ ἣν ἐν τῷ βαο- 
βαριχῷ στρατεύματι, καὶ συσκευάζεσϑαι" ἐλϑόντας δὲ 
Κῦρον αἰτεῖν πλοῖω, (ὡς ἀποπλέοιεν" ἐὰν δὲ μὴ διδῷ 
ταῦτα, ἡγεμόνα αἰτεῖν Κα ρον, ὅςτις διὰ φιλίας τῆς χώ- 
ρας ἀπάξει" ἐὰν δὲ μηδὲ ἡγεμόνα διδῷ, συντάττεσϑαι 
τὴν ταχίστην, πέμιμαι δὲ καὶ προκαταληψομένους τὰ 
ἄχρα, ὅπως μὲ φϑάσωσι μήτε Κῦρος “μήτε οἱ Κίλικες 
καταλαβόντες, ὧν πολλοὺς καὶ πολλὰ χρήματα ἔχομιεν 
ἀνηρπαχότες. οὗτος μιὲν δὴ τοιαῦτα εἶπε" μετὰ δὲ τοῦ-- 
τον Κλέαρχος εἶπε τοσοῦτον. Ὥς μὲν. στρατηγήσονται 5 
ἐμὲ ταύτην τὴν στρατηγίαν μηδεὶς ὑμῶν λεγέτω πολλὰ 
γὰρ ἐνορῶ δι᾿ ἃ ἐμοὶ τοῦτο οὐ ποιητέον" ὡς δὲ τῷ 

νυ" Ζ ᾿ 

ἀνδρὶ δ᾿ ἂν ἕλησϑε πείσομαι ἢ δυνατὸν μάλιστα, 

ε,.,18. ᾧ ἂν ἕλησθε! ὦ ἐὰν ἕλησθε ἸΠΡοΥ τιπυῖϑ. 54} «ορ ποτα, 
Βιδιειῖ ὃν ἂν. [{ΠμὰΔ οομδιπιαὶ φιοά μαιϊο ροϑὶ ᾧ ἂν Κῦρος 
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ἵγα εἰδῆτε ὅτι χαὶ ἄρχεσϑαι ἐπίσταμαι ὡς τις καὶ ἄλ- 
1θλος μιάλιστα ἀνθρώπων. μετὰ τοῦτον ἄλλος ἀνέστη, 

ἐπιδειχνὺς μὲν τὴν εὐήϑειαν τοῦ τὰ πλοῖα αἰτεῖν κε- 
λεύοντος, ὡςπερ πάλιν τὸν στόλον Κίύ θου μὴ ποιουμέ- 
νου, ἐπιδεικνὺς δὲ ὡς εὔηϑες εἴη ἡγεμόνα αἰτεῖν 
παρὰ τούτου ᾧ λυμαινόμεϑα τὴν πρᾶξιν. εἰ δὲ χαὶ 
τῷ ἡγεμόνι πιστεύσομεν ᾧ ἂν Κῦρος διδῷ, τί κωλύει 
χαὶ τὰ ἄκρα ἡμῖν κελεύειν Κῦρον προκαταλαμβάνειν: 

17ἐγὼ γὰρ ὀχνοίην μὲν ἂν εἰς τὰ πλοῖα ἐμβαίνειν ἃ 
ἡμῖν δοίη. μὴ ἡμᾶς αὐταῖς, ταῖς τριῆρ οεσι καταδύσῃ, 
φοβοίμιην δ᾽ ἂν τῷ. ἡγεμόνι ᾧ δοίη ἕπεσϑαι, κὴ ἡμᾶς 
ἀγάγῃ ὅϑεν οὐχ οἷόν τε ἔσται ἐξ τε} ϑεῖν, βουλοίιιην δ᾽ 
ἂν ἄχοντος ἀπιὼν Κύρου λαϑεῖν αὐτὸν ἀπελθών" ὃ 

48οὺ δυνατόν ἐστιν. ἀλλ᾽ ἐγώ φήμι ταῦτα μὲν φλυαρίας 
εἶναι" δοχεῖ δέ μοι ἄνδοας ἐλϑόντας πρὸς Κῦρον οἵτι- 
γὲς ἐπιτήδειοι σὺν Κλεάρχῳ ἐρωτᾶν ἐχεῖνον τί Βούλεται 
ἡμῖν χρῆσϑαι" καὶ ἐὰν κιὲν " πρᾶξις ἢ παραπλησία 
οἵᾳπερ καὶ πρόσϑεν ἐχρῆτο τοῖς ξένοις, ἕπεσϑαι χαὶ 
ἡμᾶς, καὶ μὴ κακίους εἶναι τῶν πρόσϑεν τούτῳ συνα- 

τθναβάντων᾽ ἐὰν δὲ μείζων ἥ πρᾶξις τῆς 1 πρόσϑεν φαίνη- 
ται χαὶ ἐπιπονωτέρα καὶ ἐπικινδυνοτέρα, ᾿ἀξιοῦν ἢ πεί-- 
σαντα ἡμᾶς ἄγειν ἢ πεισϑέντα πρὸς φιλίαν ἀφιέναι" 
οὕτω γὰρ καὶ ἑπόμενοι ἂν φίλοι αὐτῷ καὶ πρόϑυμοι 

2 ἑποίμεϑα, καὶ ἀπιόντες ἀσφαλῶς ἂν ἀπίοιμεν" ὅ,τι ὃ 
ἂν πρὸς ταῦτα λέγῃ» ἀναγγεῖλαι δεῦρο" ἡμᾶς δ᾽ ἀκού- 

φύσαντας πρὸς ταῦτα ; ϑου χεϑαεθὼκ ἔδοξε ταῦτα, χαὶ ἄν- 
ὅρας ἑλόμενοι σὺν Κλεάρχῳ πέιιπουσιν, οἱ ἠρώτων Κυ- 
θοὸν. τὰ δόξαντα τῇ στρατιῖ. ὃ δ᾽ ἀπεχρίνατο ὅτι 
ἀχούοι Αϑροκόμαν, ἐχϑρὸν ἄνδρα, ἐπὶ τῷ Εὐφράτῃ 
ποταμιῦ εἶναι, ἀπέχοντα δώδεχα σταϑμούς" πρὸς τοῦ- 
τον οὖν ἔφη βούλεσϑαι ἐλϑεῖν" χἂν μὲν ἤ ἐχεῖ, τὴν 
δίχην ἔφη χρήζειν ὃ ἐπιϑεῖναι αὐτῷ, ἢν δὲ φεύγῃ, ἡμεῖς. 

21ἐκεῖ πρὸς ταῦτα βουλ ἑυσόικιεϑα. ἀκοΐσαιντες δὲ ταῦτα 
οἱ αἱρετοὶ ὁ ἀναγγέλλ οὐσι τοῖς στρατιώταις " τοῖς δὲ ὑπο- 
ψία μὲν ἣν ὅτι ἄγει πρὸς βασιλέα, διως δὲ ἐδόκει 
ἕπεσϑαι. προςαιτοῦσι δὲ μισϑόν" ὃ δὲ Κῦρος ὑπισχνεῖς- 

διδῷ εἴἴδπι ἴπ πυϑ!!ουῖθιιβ πιομμι}}}15 βου δίταν ὃ» ἄν. 17. ᾧ δοίη} 
γυϊρανὶ ούσονα ἴπ ΠΡυὶς ᾧ ἂν δοίη. Οἰια]α ξα] παν χαΐ οτᾶ- 
ἄοπϑ ΟΡ Ζαα Θχουβανὶ ριϊδηὶ, 

“Φῳκ“ἸἾἸΡ δρο » σὰ 

.-νΨνΨἊὌῸ΄Φ““. ὦἡ»» 

“ΞὩὯ “ὦ 

.α,. Ἐ ἥἤἥω..4 ΄΄σ«οιὃ ᾳ«ᾳ“Ἔα 5 ἄὰ - 

- 



“ϊί. Θι ρον 5 ΟἸΠοῖαα. οἱ ὅϑγυὶ 

᾿ Π18Β.1. ΟΑΡ. 1Υ. 138 

ται ἡμιόλιον πᾶσι δώσειν οὗ πρότερον ἔφερον : ἀντὶ 
δαρειχοῦ τρία ἡμιδαρειχὰ τοῦ μηνὸς τῷ στρατιώτῃ " ὅτε 
(δὲ ἐπὶ βασιλέα ἄγοι οὐδὲ ἐνταῦῖϑα ἤχουσεν οὐδεὶς ἕν 
γε τῷ φανερῷ. 

Ο τᾶς ΒΒ! ἀΡῚῸ ΤΥ. 

Αὰ οοπδηΐα (ἸΠἸοἶὰθ αν στ ϑηΐββθηξ. οἷαββὶβ ΟΥ̓ οτπὶ ἔσῖ- 
εἰπῖα ΘΧ Ῥεϊορομηεβο μᾶτίθιι5 δὲ ἜΣ Τιασςράδαρπιοιῖο δἄτο- 

4π26 νοσαβθαπίαν ρου 5 ἴῃ 

ϑγτίδα τὴθῦςε ΔΙνυϊαπάνο αἰϊαιιδπιάϊα 5005] 5. θὲ ἀιτο Οταθοο-- 
χα αἰτισ 65 δυιξιιστιιμξ.. ΤΒαρβαοὶ δά Ἐπρμναΐθπν ἰαπάάθπι σομβὶ - 
᾿ΐπισαη. ἐἰϊπουῖὶβ ἀρϑυῖϊῖ Ογτσιιβ ἀποῖθιιβ. ἰάσιδ αὐ τα τ θιι5. ρουβιια-- 
ἀδαπὶ τοσαὶ. ἈΠΠΙος, οἱ βρη ἔτι ΕΝ ἀτισθαῖτιν, ΘΙ Πα ΠΡΟ 5 
86 ἡδνινείν δε ἄϊιπὶ ἀσοθαπίαν, δῖθηο (νεῖ Βεπουοϊθηϊίζαπι 
οαρίϑη8. Οἵ" 81118 Επιρβγαίδων ἐγαϊθοῖϊῖ. 

᾿Εντεῦϑεν" ἐξελαύνει σταϑμοὺς δύο παρασάγγας 
δέχα ἐπὶ τὸν ἹΨάρον ποταμόν, οὗ ἢν τὸ εὖρος τρία 
πλέϑρα. ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει σταϑιμιὸν ἕνα παρασάγ- 
γας πέντε ἐπὶ τὸν Πύραμον ποταμόν, οὗ τὸ εὖρος, στά- 
διον. ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει σταϑμοὺς δύο παρασάγγας 
πεντεχαίδεχα εἰς εὐλρις Βὴ τῆς Κιλικίας ἐσχάτην πόλιν, 
ἐπὶ τῇ ϑαλάττῃ οἰκουμένην. μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. 
ἐνταῦϑα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς " χαὶ Κύρῳ παρῆσαν αἱ 
ἐχ Πελοποννήσου νῆες τροιάχοντα χαὶ πέντε χαὶ ἐπ᾽ 
αὐταῖς γαύαρχος Πυϑαγόρας «1ακεδαιμόνιος. ἢ) εἴτο δ᾽ 
αὐτῶν Ταμὼς «Ἵϊγύπτιος ἐξ ᾿Εφέσου, ἔχων ναῦς ἑτέρας 
Κύρου πέντε καὶ εἴχοσιν, αἷς ἐπολιόρχει Π]ίλητον, ὅτε 
Τισσαφέρνει. φίλη ἦν, χαὶ συνεπολέμει Κύρῳ πρὸς 
αὐτόν. παρῆν δὲ χαὶ ᾿ειρίσοφος «αχεδαιμόνιος, ἐπὶ 
τῶν νεῶν. μετάπεμπτος ὑπὸ Κύρου, ἑπταχοσίους ἔγων 
ὁπλίτας, ὧν ἐστρατη Ἴγει παρὰ Κύρῳ. αἱ δὲ γῆες ὥρμουν 
παρὰ τὴν Κύρου σκηγήν. ἐνταῦϑα χαὶ οἱ παρ᾽ ἡἴβρο- 
κόμᾳ μισϑοφόροι Ἕλληνες ἀποστάντες ἦλϑον παρὰ Κῦ- 

ρον, τετραχόσιοι. ὁπλῖται, χαὶ συνεστρατεύοντο ἐπὶ βα- 
σιλέα. ἐνιεῦϑεν ἐξελαύνει σταϑμὸν ἕνα παρασάγγας πέν-- 

1. ΨΨάρον] Ἐπὶ Ἰάθτιλ αὶ το  αῖδ5. να ϑασιιβ αϊοίϊτατν, 
ἀπἀθ ὩΟἢ βοσιυΐίιν πο ΡΟ υββθ. οἰίδπὶ Ῥβασιιπι υοοατῖ: ᾧ οἵ αὶ 
ὕϊῖεγας επῖτὰ ἐπ Ὠοιηϊηῖθι8. φαϊθιιβάδηχ γαγϊδυιιηῖ. 
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τὲ ἐπὶ πύλας τῆς Κιλικίας καὶ τῆς Συρίας. ἦσαν δὲ 
ταῦτα δίο τείχη " χαὶ τὸ μὲν ἔσωϑεν τὸ πρὸ τῆς Κιλικίας 
Συέννεσις εἶχε καὶ Κιλίχων φυλαχή" τὸ δὲ ἕξω τὸ πρὸ 
τῆς Συρίας βασιλέως ἐλέγετο φυλαχὴ φυ λάττειν. διὰ 
μέσου δὲ ῥεῖ τούτων ποταμὸς Κάρσος ἐ ὄνομα, εὖρος 
πλέϑρου. ἅπαν δὲ τὸ μέσον τῶν τειχιῦν ἤσαν στάδιοι 
τρεῖς " καὶ παρελϑεῖν οὐχ ἦν βίᾳ" ἣν γὰρ ἡ πάροδος 
στενὴ καὶ τὰ τείχη εἰς τὴν ϑάλ ατταν μδε γιό ὕπερ- 
ϑὲν δ᾽ ἦσαν πέτραι ἠλίβατοι" ἐπὶ δὲ τοῖς τείχεσιν 
ἀμφοτέροις ἐφειστήχεσαν ἀύλαι. ταύτης ἕνεχα τῆς πα- 
ρύδου Κῦρος τὰς ναῦς μετεπέμψατο, ὅπως ὃδπλίτας 
ἀποβιβάσειεν εἴσω χαὶ ἔξω τῶν πυλιῦν, χαὶ βιασάμενοι 
τοὺς πολεμίους παρέλ ϑοιξν, εἶ ,“φυλά ἀττοιὲν ἐπὶ ταῖς ἶἱ 
ρίαις πύλ αις, ὅπερ ᾧετο ποιήσειν ὃ Κῦρος τὸν -Ἴβ9ο- 
κόμαν, ἔχον τα πολὺ στράτευμα, “Ἰβροχόμας δὲ οὐ τοῦτ᾽ 
ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἤχουσε Κῦρον ἐν Κιλικίᾳ ὄντα, ἀνα- 
στρέψας ἐχ Φοινίκην παρὰ βασιλέα ἀπῆἥλαυνεν, ἔχων, 
(ὡς ἐλέγετο, τριάχοντα μι φιάδας στρατιᾶς. ἐντεῦϑεν ἐξε- 
λαύνει διὰ Συρίας σταϑιμὸν ἕνα παρασάγγας πέντε εἰς 
Περίανδρον, πόλιν οἰκουμένην ὑπὸ Φοινίχιον ἐπὶ τῇ 
θαλάττῃ" ἐμπόριον δ᾽ ἦν τὸ χωρίον καὶ ὥρμουν αὐ- 
τύϑι ὁλκάδες πολχαί. ἐνταῦϑ᾽ ἔμειναν ἡμιέρας ἑπτά" χαὶ 
Ξενίας ὃ “Ἱρκὰς σερατηγὸς καὶ Πασίων ὃ Π]εγαρεὺς 
ἐμβάντες εἰς ἘΎΝ μά τὰ πλείστου ἄξια ἐνθέμενοι 
ἀπέπλευσαν, ὡς μὲν τοῖς πλείστοις ἐδόχουν φιλοτιμη-- 
ϑέντες ὅτι τοὺς στοατιώτας αὐτιῦν τοὺς παρὰ Κλέαρ- 
χον ἀπελ ϑόντας, ὡς ἀπιόντας εἷς τὴν Ελλ άδα πάλιν χαὶ 
οὐ πρὸς βασιλέα, εἴα Κῦρος τὸν Κλέαρχον ἔχειν. ἐπεὶ 
δ᾽ ἦσαν “ἀφανεῖς, διῆλ ϑε λόγος ὅτι διώύχοι αὐτοὺς Κι- 
ρος τριήρεσι" χαὶ οἱ μὲν εὔχοντο (ὡς δολίους ὄντας 
αὐτοὺς ληφθῆναι, οἱ δ᾽ ὥὦκτειρον εἰ ἁλώσοιντο. Κῦρος 
δὲ συγχαλέσας τοὺς στρατηγοὺς εἶπεν. ᾿““πολελοίπασιν 
ἡμᾶς Ξενίας χαὶ Πασίων. ἀλλ᾽ εὖ γε μέντοι ἐπιστάσϑω- 
σαν ὃτι οὔτε ἀποδεδράχασιν " οἶδα γὰρ ὅπῃ οἴχονται" 
οὗτε ἀποπεφεύγασιν" ἕχω γὰρ τριήρεις ὥςτε ἑλεῖν τὸ 

ἐχείνων πλοῖον. ἀλλὰ μὰ τοὺς ϑεοὺς οὐχ ἔγωγε αὐτοὺς 
διώξω, οὐδ᾽ ἐρεῖ οὐδεὶς ὡς ἐγὼ ἕως μὲν ἂν παρῇ τις 

ἀ, τὸ πρὸ τῆς Κιλιχίας] Ῥεΐοτεμι ἀντἰου]ιιπι Δ Π141 εχ οοπίεοῖα- 
τὰς οἰίαηι 80 158, γοδδὶο ἔβοϊδ. 
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χρῶμαι, ἐπειδὰν δὲ ἀπιέναι βούληται, συλλαβὼν χαὶ 
αὐτοὺς χαχῶς ποιῶ καὶ τὰ χρήματα ἀποσυλ ὥ. ἀλλὰ 
ἰόντων, εἰδότες ὅτι χαχίους εἰσὶ τιεοὶ ἡμᾶς Ρ ἡμεῖς 1 περὶ 
ἐχείνους. χαίτοι ἔχω δε αὐτῶν καὶ τέχνα καὶ γυναῖκας 
ἐν Τράλλεσι φρουρούμενα " ἀλλ᾽ οὐδὲ τούτων στερή- 
σονται, ἀλλ ἀπολήψονται τῆς πρόσϑεν ἕγεχα περὶ ἐιιὲ 
ἀρετῆς. καὶ ὃ μὲν ταῦτα εἶπεν " οἱ δὲ Ἕλληνες, εἴ τις 9 
χαὶ ἀϑυμότερος ἦν πρὸς τὴν ἀνάβασιν, ἀχούοντες τὴν 
Κύρου ἀρετὴν ἤϑωνγ χαὶ προϑυμότερον συνεπορεύοντο. 

Μετὸ ταῖτα Κῦρος ἐξελ αὔνει σταϑιιοὺς τέτταρας 
παρασάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Χάλον ποταμόν, ὄντα τὸ 
εὖρος πλέϑρου, πλήρη δ᾽ ἰχϑύων μεγάλων χαὶ πραξων, 
οὺς οἱ Σύροι ϑεοὺς ἐνόμιζον χαὶ ᾿ἀδιχεῖν οὐχ εἴ, 
οὐδὲ τὰς περιστεράς. αἱ δὲ χῶμαι ἐν αἷς ἐσχήνουν Πα- 
ρυσάτιδος ἦσαν, εἰς ζώνην δεδομέναι. δγ εν» ἐξελαύ-10 
γει σταϑμοὺς πέντε παρασάγγας τριάκοντα ἐπὶ τὰς πη- 
γὰς τοῦ εἸάρδητος ποταμοῦ, οὗ τὸ εὗρος πλέϑρου. ἐν-- 
ταῦϑα ἦσαν τὰ Βελέσυος βασίλεια τοῦ Συρίας ἄρξαν- 
τος, καὶ παράδεισος πάνυ μέγας καὶ χαλός, ἔχων πάντα 
ὅσα ὧραι φύουσι" Κῦρος δ᾽ αὐτὸν ἐξέχοψε χαὶ τὰ βα- 
σίλεια χατέχαυσεν. ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει σταϑμοὺς τρεῖς 11 
παρασάγγας πεντεχαίδεκα ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ποταμόν, 
ὄντα τὸ εἶοος τεττάρων σταδίων" καὶ πόλις δ όϑὲ 
ὠχεῖτο μεγάλη χαὶ εὐδαίμων Θάψακος ὀνόματι. ἐνταῦ- 
ϑαὰ ἔμειναν ἡμιέρας πέντε" χαὶ Κῦρος μεταπεμινάμενος 
τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ἑλλήνων ἔλεγεν ὅτι ἢ ὅδὸς ἔσοι- 
τὸ πρὺς βασιλέα μέγαν εἰς Βαβυλῶνα" καὶ χελεύει αὖ- 
τοὺς λέγειν ταῦτα τοῖς στρατιώταις χαὶ ἀναπείϑειν 
Βλαδω οἱ δὲ ποιήσαντες ἐχχλησίαν ἀπήγγελλον ταῦτα" 12 
οἱ δὲ στρατιῶται ἐχαλέπαινον τοῖς στρατηγοῖς, καὶ ἔφα- 

ὃ, Ἰόντων} Παρίοχ πιαχίπιθ βουϊρίθτα Ἂϑῖς ἴέτωσαν εἰ ἰόντων 
ἄν: ᾿αογαπι, ᾿Ππὰ ἰπ ἔοι πιαϊϊοηθπι ψουρὲ ρεοοαῖ, “τ ἴτωσαν 
οϑβοϊξ, Βος ἴῃ βγῃπίαχίη, πιὰθ ᾿προγαῖϊνο «» ἱππρὶ ΠΟΙ Ραϊταν, 

ἌΝ τε οϑδἰτιιπν νι ἄριαν ζόνγτων. 
9. οὐδὲ τὰς περιστεράς] Ηος ἴΐὰ δαἀϊϊοίτυτ αὐ ργδοπιῖοϑὶ τϑὶὰ-- 

αἰνὶ ταῖϊο ποὺ Βαβθαῖισ. πος Ἰοφιθηαὶ ἤρσιγα βσνάθοαθ {υᾶπι 
ΑἸ115 Ἰϊπρυιθ υἰδϊϊατίον δϑῖ, ΕὑυρῖἊε8 ΕἸδοινὰ ν. 85. δείν᾽ ὑπ 
«ἀϊγίσϑου παϑών, ὕς μου χατέχτα πατέρα χὴ πανώλεϑρος μη- 
τηρ. ῬΙατα Ἔχθηιρ Ια ΔρΡροβιιΐ δά Ετπιῖρ. Τχοδά, υ.: . 
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σαν αὐτοὺς πάλ αι ταῦτ᾽ εἰδότας κρύπτειν 3 καὶ οὐχ 
' ἔφασαν ἰέναι, ἐὰν μή τις αὐτοῖς χρήματα διδῷ, ὥςπερ 
καὶ τοῖς προτέροις μετὰ Κύρου ἀναβᾶσι παρὰ "τὸν πα-- 
τέρα τοῖ' 'Κύρου, καὶ ταῦτα οὐχ ἐπὶ μάχην ἰόντων, 

ιϑἀλλὰ καλοῦντος τοῦ πατρὺς Κῦρον. ταῦτα οἱ στρατη- 
γοὶ Κύρῳ ἀπήγγελλον" ὃ δ᾽ ὑπέσχετο ἀνδρὶ ἑκάστῳ 
δώσειν πέντε ἀργυρίου μνᾶς, ἐπὰν εἰς Βαβυλῶνα ἥκωσι, 
χαὶ τὸν μισϑὸν ἐντελῆ μέχρι, ἂν καταστήσῃ, τοὺς Ἕλλη- 
νας εἷς ᾿Ιωνίαν πάλιν. τὸ μὲν δὴ πολὺ τοῦ Ἑλληνιχοῦ 
οὕτως ἐπείσϑη. ΠΠένων δὲ πρὶν δῆλον εἶναι τί ποιή;-- 
σουσιν οἱ ἄλλ οι στρατιῶται, πότερον ἕψονται Κύρῳ ἢ 
οὔ, συνέλεξε τὸ αὑτοῦ στράτευμα χωρὶς τῶν ἄλλων καὶ 

44ξλεξε τάδε. “ἤνδρες, ἐάν μοι πεισϑῆτε, οὔτε χιγνδυνεύ-- 
σαντες οὔτε πον ἥσαντες τῶν ἄλλων πλέον προτιμήσεσϑε 
στρατιωτῶν ὑπὸ Κύρου. τί οὖν χελεύω ποιῆσαι; γῦν 
δεῖται Κῦρος ἕπεσϑαι τοὺς Ἕλλην ας ἐπὶ βασιλέα" ἐγὼ 
οὖν φημι ὑμᾶς χφῆναι διαβῆναι τὸν Εὐφράτην. ποτα- 
μὸν πρὶν δῆλον εἶναι δ,τι οἱ ἄλλοι Ἕλληνες ἄποχρι- 

Ἴϑγοῦνται Κύρῳ. ἢν μιὲν γὰρ ψηφίσωνται ἕπεσϑαι, ὑμεῖς 
δόξετε αἴτιοι εἶναι ἄρξαντες τοῦ διαβαίνειν, χαὶ ὡς πρρ- 
ϑυμοτάτοις οὖσιν ὑμῖν χάριν. εἰσεται Κῦρος χαὶ ἀπο- 
δώσει" ἐπίσταται δ᾽ εἴ τις χαὶ ἄλλος" ἢν δ᾽ ἀποψηφέ 
σωνται οἱ ἄλλοι, ἄπιμεν μὲν ἅπαντες εἰς τοὔμπαλιν, 
ὑμῖν δὲ ὡς μόγοις πειϑομέν οις πιστοτάτοις χϑήσεται καὶ 
εἰς φρούρια καὶ εἰς λοχαγίας, χαὶ ἄλλου οὕτιγος ἂν 

1θδέησϑε οἶδα ὅτι ὡς φί,. οἱ τεύξεσϑε Κύρου. ἀκούσαντες 
ταῦτα ἐπείϑοντο χαὶ διέβησαν πρὶν τοὺς ἄλλους ἀπο- 
χρίνασϑαι. Κῦρος δ᾽ ἐπεὶ ἤσϑετο διαβεβηκότας, ἤσϑη 
τε χαὶ τῷ στρατεύματι 7 πέμψας Γλοῦν εἶπεν, Ἐγὼ μέν, 
ὦ ἄνδρες, ἤδη ὑμᾶς ἐπαινῶ" ὅπως δὲ χαὶ ὑμεῖς ἐμὲ 

ΤᾺ προτέροις] πρότερον σομ] οἰξιι. 
18. μέχρι ἂν] μέχρι. τοι μέχρις, εἰζατιι δπΐθ ΟΝ ΝΟΣ 

ἄϊοουα Ατίσοβ, δά ἄρ οἱ 8]105 βογίρίογε, τουϊββδίς ἀοοθπὲ Ατε-- 
οἰδίδθ. Ηἰδῖις αιυϊάθην ἱπ ργοβὰ ἰαμπΐο τΐμῖι5 οἥεηάίε, «ιοά 
ἴρϑὶ βΡοβίὰβ διμὶ πὸπ ἔπιρουιπξ, δχϑιηρίτιηι Ρυϑθρθηΐε σὰς 8115 
Ἰπιου]δαΐατη, ΔΙ ΟΒ Ομ 6 ἈΡ- ΑἸβοη. Ρ- 346. ἃ. γεύου σύ, μέχρι ἂν 
ἁρμόση, αὶ συμμετρίαν εϑὶ ἴῃ ΠΡυῖβ. 16. ἤδη] Ογτο ἃθά. ΤΥ 
1.2. ἐγὼ δὲ ξύμπαντας μὲν ἑμᾶς ἤδη ἐπαινῶ" ὧὡν δ᾽ ἕχαστος 
ἄξιος τὴν ἀξίαν ἑχάστῳ πειράσομαι ἀποδιδόναι. 1014. 4. Χρυ- 
σάνταν χιλιαρχίᾳ μὲν ἤδη τι " ὅταν δὲ χαὶ ὥλλο τε ἀγαϑὸν 
διδῷ ὁ ϑεός, οὐδὲ τότε ἐπιλήσομαι αὐτοῦ, 
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ἐπαινέσετε ἐμιοὶ μελήσει, ἢ μηχέτι με Κῦρον νομίζετε. 
οἱ μὲν δὴ στρατιῶται ἐν ἐλπίσι μεγάλαις ὄντες εὔχοντοῖ 
αὐτὸν εὐτυχῆσαι" Πένωνι δὲ καὶ δῶρα ἐλέγετο πέμψαι 
μεγαλοπρεπῶς. ταῦτα δὲ ποιῆσας διέβαινε: συνείπετο 
δὲ καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα αὐτῷ ἅπαν" καὶ τῶν διαβαι- 
γόντων͵ τὸν ποταμὸν οὐδεὶς ἐβρέχϑη ἀ ἀνωτέρω τῶν μια- 
στῶν ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ. οἱ δὲ Θαψακηνοὶ ἔλεγον ὃτι18 
οὐπώποϑ᾽ οὗτος ὃ ποταμὸς “διαβατὸς γέ ἔνοιτο πεζῇ » εἰ 
μὴ τότε, ἀλλὰ πλοίοις " ἃ τότε “βροχκόμας προϊὼν χα- 
τέχαυσεν, ἵγᾳ μὴ Κῦρος διαβῆ. ἐδόκει δὴ ϑεῖον εἶναι 
καὶ σαφῶς ὑποχωρῆσαι τὸν ποταμὸν Κύρῳ ὡς βασι- 
λεύσοντι. ἐντεῦϑεν ἐξελαύ: ει διὰ τῆς Συρίας σταϑμοὺς19 
ἐννέα παρασάγγας πεντήχοντα,, καὶ ἀφικνοῦνται πρὸς 
τὸν ““ράξην ποταμόν. ἐνταῦϑα ἦσαν κῶμαι πολλαὶ με- 
σταὶ σίτου χαὶ οἴνου. ἐνταῦϑα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ 
ἐπεσιτίσαντο. 

ΘΑΡΥΟΤ.ΟΥ. 

τον ΡΕΥ Ἀγαθίαση. Ογυὶ σγαϊϊο ἰπϑυῖς εἰ αἰβοὶρ! μα Λ16-- 
ποπὶβ οἱ (Ἰδασγοῖὶ αὐ] τἝ[οΐαπ σΟΠΟτισϑιιδ. 

᾿Εντεῦϑεν ἐξελ αὖνει διὰ τῆς “Ἵραβίας τὸν Εὐφοά- 1 
τὴν ποταμὸν ἐν. δεξιᾷ ἔχων ,»σταϑμοὺς ς ἐρήμους τ πέντε 
παρασάγγας τριάκοντα καὶ πέντε. ἐν τούτῳ δὲ τῷ τό- 
πῳ ἣν μὲν ἢ γῆ πεδίον ἅπαν ὁμαλόν, ὥςπερ ϑάλ, αττα, 
ἀψινϑίου δὲ πλῆρες " εἰ δέ τι χαὶ ἄλλο ἐνῆν ὕλης ἢ 
καλάμου, ἅπαντα ἦσαν εὐώδη, ὥςπερ ἀρώματα" δέν- 
ρον δ᾽ οὐδὲν ἐνῆν. ϑηρία δὲ παντοῖα, πλεῖστοι μὲν 2 
ὄνοι ἄγριοι, πολλοὶ δὲ στρουϑοὶ οἱ μεγάλοι" ἐνῆσαν 
δὲ καὶ ὠτίδες καὶ δορχάδες. ταῦτα δὲ τὰ ϑηρία οἱ 
ἱππεῖς ἐνίοτε ἐδίωκον. καὶ οἱ μὲν ὄνοι, ἐπεί τις διώκοι, 
προδραμόντες ἕστασαν" πολὺ γὰρ τῶν ἵππων ἔτρεχον 
ϑᾶττον" χαὶ πάλιν ἐπεὶ πλησιάζοιεν οἱ ἵπποι ταὐτὸν 
ἐποίουν, χαὶ οὐκ ἦν λαβεῖν, εἰ μὴ διαστάντες οἱ ἱππεῖς 
Θηρίῶεν διαδεχόμενοι τοῖς ἵπποις. τὰ δὲ “χρέα τῶν 
ἁλισκομένων ἡ ἣν παραπλήσια τοῖς ἐλαφείοις, ἁπαλώτερα 
δέ. στρουϑὺν δὲ «οὐδεὶς ἔλαβεν" οἱ δὲ διώξαντες τιῦν 3 
ἱππέων πιιχὺ ἐπαύοντο" πολὺ γὰρ ἀπεσπᾶτο φεύγουσα, 
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τοῖς μὲν ποσὶ δρόμῳ, ταῖς δὲ πτέρυξιν, αἴρουσα, ὥςπερ ΄ 
ἱστίῳ “χοωμένη. τὰς δὲ ὠτίδας ἄν τις ταχὺ ἀνιστῆ, ἔστε Τὶ 
λαμιβάγειν" πέτονται γὰρ βραχύ, ὥςπερ πέρδιχες, καὶ ἢ 
ταχὺ ἀπαγορεύουσι. τὰ δὲ χρέα αὐτῶν ἥδιστα ἦν. σεο-- πὶ 
ρευόμενοι δὲ διὰ ταύτης τῆς χώρας ἀφιχνοῦνται ἐπὶ 
τὸν Π]άσχαν ποταμόν, τὸ εὔρος πλεθοιασῖον. ἐνταῖϑεα ᾿᾿ 

ἦν πόλις ἐρήμη, μεγάλη, ὄνοιια δ᾽ αὐτῇ Κορσωτή" πε- τ 
ριεῤῥεῖτο δ᾽ δ᾽ αὕτη ᾿δδ' το ββονὼ χύχλω. ἐνταῦϑ᾽ ὕὰ 
ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς χαὶ ἐπεσιτίσαντο. ἐντεῦῖϑεν ἔξελαί- [πῃ 
γει σταϑμοὺς ἐρήμους τρεῖς καὶ δέχα παρασάγγας ἐνε-- [Ν 
νήκοντα τὸν Εὐφράτην. ποταμὸν ἐν δεξιᾷ ἔχων, καὶ [α 
ἀφιχγεῖται ἐπὶ Πύλας. ἐν. τούτοις τοῖς σταϑμοῖς πολλὰ, 

τῶν ὑποζυγίων ἀπώλετο ὑπὸ λιμοῦ" οὐ γὰρ ἣν χόρτος. ἵ 
οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν “δένδρον, ἀλλὰ ψιλὴ ἦν ἅπασα ἤ χώ- τ 
ρα" οἱ δὲ ἐν οἰκοῦντες ὄνους ἀλέτας παρὰ τὸν ποταμὸν. Ἧ 
ὀρύττοντες καὶ ποιοῦντες εἰς Βαβυλῶνα ἦγον καὶ ἐπώ-- [πῃ 
λου ν» χαὶ ἀνταγοράζοντες σῖτον ἕζων. χἂν δὴ στράτευμα. Υ 
ὃ σῖτος ἐπέλιπε. καὶ πρίασϑαι οὐχ ἣν εἰ (ἡ ἐν τῇ “1υδίᾳ ἡμ 
ἀγορᾷ ἐν τιῦ Κύρου βαρβαρικῷ, τὴν χαπίϑην ἀλεύρων μ 
ἢ ἀλφίτων τεττύριυν σίγλων. ὃ δὲ σίγλ ος ἀδωνθὼ ἑπτὰ Ἶῃ 
ὑβολοὺς καὶ ἡμιωβόλιον “Ἵττικούς " ἢ δὲ καπίϑη δύο, 
χοίνικας ἜΣΤΩ ἐχώρει. χρέα, οὖν ἐσθίοντες ἃ οἱ κῳ κὶὶ 

-πὶ.- 

ὡ 

ΜΝ 
ΟΡαΣῸ βὰν ἢ πρὸς ̓ χιλόν. καὶ ογῷ- ποτὲ στεν οχωρίας καὶ ᾿ 
πηλοῦ φανέντος ταῖς ἁμάξαις. δυςπορεύτου ἐπέστη ὃ ἴῃ 
ἄρας σὲν τοῖς περὶ αὐτὸν τρηλῷ. ὁ καὶ εὐδαιμονεσταιι 

βαρικοῦ στρατοῦ ϑυνπβάδην τὰς ἁμάξας. ἐπεὶ δ᾽ ἢ 
ἐδόχουν αὐ τῷ σχολαίως ποιεῖν (ὥςπερ ὀργῇ, ἐχέλευσε ἡ 
τοὺς περὶ αὐτὸν Πέρσας τοὺς “χρατίστους συγεπισπεῖ- 
σαι τὰς ἁμάξας. ἔνϑα δὴ μέρος τι τῆς εὐταξίας ἦν 
ϑεάσασϑαι. θίψαντες -γὰρ τοὺς “πορφεροῦς χάνδυς ὃ- 
που ἔτυχεν ἕχαστος “ἑστηκιής , ἵεντο ὥςπερ ἂν δράμοι 
τις περὶ νίχης καὶ μάλα κατὰ πρανοῦς γηλόφου, ἔχον-' 

θ. σίγλων] Ηδπο ἔοτπιὰπιὶ οχ Βος ἴοσο οἰϊαπῖ ΗεϑΥοΒῖα5 εὲ 
Ῥο]]ιχ, αἰΐογατη σίχλων ῬΒοῖϊιβ, εἰ γυϑοῖθ 111 Ξενμοςῶν ρτο Σο- 
(οχλῆς τεκίξιο,, τἰχαπιιθ ΘοΙησηϊδοθπξ ργαθϑίδπεϊουεϑ αὗεὶς, φυΐ 
σίγχλων. οχ εοπῖσα ἃπδ]ορίατη ἡμιοβόλιον βου θεθαῖας. Ὺ 
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τες τούτους τὲ τοὺς πολυτελεῖς χιτῶνας χαὶ τὰς ποιχί- 
λας ἀναξυρίδας, ἔνιοι δὲ χαὶ στρεπτοὺς περὶ τοῖς τοα- 
χήλοις καὶ ψέλια περὶ ταῖς χερσίν" εὐθὺς δὲ σὺν τού- 
τοις εἰςπηδήσαντες εἰς τὸν πηλὸν ϑᾶττον ἢ ὡς τις ἂν 
ᾧετο μετεώρους ἐξεκόμισαν τὰς ἁμάξας. τὸ δὲ σύμπαν 9 
δῆλος ἦν Κῦρος ὡς σπεύδων πᾶσαν τὴν ὁδὸν χαὶ οὐ δια- 
τρίβων ἄπων μὴ ἐπισιτισμοῦ ἕγεχα ἢ τινος ἄλλου ἀναγ- 
καίου ἐχαϑέζετο, νομίζων, ὅσῳ μὲν [ἀν] ϑᾶττον ἔλϑοι, 
τοσούτῳ ἀπαρασκευαστοτέρῳ βασιλεῖ μαχεῖσϑαι, ὅσῳ 
δὲ σχολαιότερον, τοσούτῳ πλέον συναγείρεσϑαι βασιλεῖ 
στράτευμα. καὶ συν δεῖν δ᾽ ἦν τῷ προς Ξέχον τι τὸν νοῦν 
ἡ βασιλέως ἀρχὴ πλήϑει μὲν. χώρας χαὶ ἀνθοώπων 
ρα οὖσα, τοῖς δὲ μήκεσι τῶν ὁδῶν καὶ τῷ διεσπά- 
σϑαι τὰς δυνάμεις ἀσϑενής, εἴ τις διὰ ταχέων τὸν πό- 
"λέμβον ἐποιεῖτο. πέραν δὲ τοῦ Εὐφ ράτου ποταμοῦ κατὰτθ0 
'τοὺς ἐρήμους ΩΝ ἦν ποτῷ εὐδαίμων καὶ μεγάς 

βῳῷ ἐπὶ τούτων ξαδας χαὶ στην ηαα τὰ ἐπιτή- 
δεια, οἷνόύν τε ἐκ τῆς βαλάνου πεποιημένον τῆς ἀπὸ 
᾿τοῦ φοίνιχος καὶ σῖτον μελίνης " τοῦτο γὰρ ἦν ἐν ᾿Η 

ἔνωνος στρατιωτῶν. χαὶ τῶν τοῦ Κλεάρχου ὃ 0 Κλέαρχος 
κρίνας ἀδικεῖν τὸν τοῦ Μένωνος πληγὰς ἐνέβαλεν. ὃ δὲ 
ἐλϑὼν πρὸς τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα ἔλ ἐγεν " ἀχούσαντες δ᾽ 
0ὲ στρατιῶται ἐχαλέπαινον, καὶ ὠογίζοντο ἰσχυρῶς τῷ 

λεάρχῳ. τῇ δὲ αὐτῇ ἡμέρᾳ Κλέαρχος ἐλϑὼν ἐπὶ τὴν 13 
Ἰδιάβα σιν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐχεῖ κατασκεψάμενος τὴν 
ἀγορὰν ἀφιππεύει ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ σχηγὴν διὰ τοῦ ης- 

ἥνωνος στρατεύματος σὺν ὀλίγοις τοῖς περὶ αὐτόν" Κι- 
γος δὲ οὔπω ἧχεν, ἀλλ᾽ ἔτι προςήλαυνε" τῶν δὲ Π1έ- 
Ῥ»"ος στρατιωτῶν ξύλα σχίζων τις ὡς εἶδε τὸν Κλέαρ- 

[9. δῆλος ὡς σπεύδων» ϑορΒ. Αἴας. νυ. 3596. χαὶ δῆλός ἐστιν 
τι δρασείων χαχόν. ΑἸ Ἔχθρ᾽υον θα ΑἸοίρβγοι. ἜἘρ. 

.« Ἢ, διἰταλι ΙἈΘΟΡ 5ῖιις, εὔδηλός ἐσιιν ὡς ἅπαντα χοινὰ -- 
μενος. Μα]ς ἰσίτιν ὡς σαΐσο πορὶϊρίζων. ὕσῳ μὲν [ὦν} --τ- 
1.1 Ὑἱὰ «πὰς εϊοία φωνὶ ν. 12. 
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χον διελαύνοντα, ἵησι τῇ ἀξίνῃ" καὶ οὗτος μὲν αὐτοῖ 
ἥμαρτεν" ἄλλος δὲ λίϑῳ χαὶ ἀλλ ος, εἶτα πολλοί, χραυ- 

43γῆς γενομένης. ὃ δὲ καταφεΐγει εἰς τὸ ἑαυτοῦ στρά- 
τευμα, καὶ εὐθὺς παραγγέλλει εἰς τὰ ὅπλα" καὶ τοὺς 
μὲν ὁπλίτας αὐτοῦ ἐκέλευσε μεῖναι τὰς ἀσπίδας πρὸς 
τὰ γόνατα ϑῶντας, αὐτὸς δὲ λαβὼν τοὺς Θρᾷκας καὶ 
τοὺς ἱππεῖς, οἵ ἦσαν αὐτῷ ἐν τῷ στρατεύματι πλείους 
ἢ τετταράκοντα, τούτων δὲ οἱ πλεῖστοι Θρᾶχες, ἤλαυ- 
γεν ἐπὶ τοὺς Π]ένωνος ὸ ὥςτ᾽ ἐχείνους ἐκπεπλῆχϑαι χαὶ 

αὐτὸν Πένωνα, καὶ τρέχειν ἐπὶ τὰ ὅπλα" οἱ δὲ καὶ 
1Δξστασαν ἀποροῦντες τῷ 71 πράγματι. ὃ δὲ Πρόξενος, ἔτυχε, 
γὰρ ὕστερος προςιὼν χαὶ τάξις αὐτῷ ἑπομένη τῶν. 
ὑπὰ ιτῶν, εὐθὺς οὖν εἰς τὸ μέσον ἀμφοτέρων ἄγων ἔϑε- 
το τὰ ὅπλα χαὶ ἐδεῖτο τοῦ Κλεάρχου μὴ ποιεῖν ταῦτα- 
ὃ δ᾽ ἐχαλε ἔπαινεν ὅτι αὐτοῦ ὀλίγου δεήσαντος καταλευ-. 
σϑῆγαι πράως λέγοι τὸ αὐτοῦ πάϑος, ἐχέλευέξ τὲ αὐτὸν. 

15ἐχ τοῦ μέσου ἐξίστασϑαι. ἐν τούτῳ δὲ ἐπήει καὶ Κυ- 
ρος καὶ ἐπύϑετο τὸ πρᾶγμα" εὐθὺς δ᾽ ἕλαβε τὰ παλτὰ 
εἰς τὰς χεῖρας καὶ σὺν τοῖς παροῦσι τῶν πιστῶν ἧχεν. 

1Θβμόννον εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει τάδε. Κλέαρχε χκαὲ 
Πρόξενε χαὶ οἱ ἄλλοι οἱ παρόντες Ἕλληνες, οὐχ ἰστε. 
ὅ,τι ποιεῖτε. εἶ γάρ τινα ἀλλήλ οις μάχην συνάψετε, γο0-- 
μίζετε ἐν τῆδε τῇ ἡμέρᾳ ἐμέ τε καταχεχόψεσϑαι καὶ 
ὑμᾶς οὐ πολὺ ἐμοῦ ὕστερον" χαχῶς γὰρ τῶν ἡμετέρων. 
ἐχόντων 7 πάντες οὗτοι οὕς ὁρᾶτε βάρβαροι πολεμιώτεροι 

17Τημῖν ἐ ἔσονται τῶν παρὰ βασιλεῖ. ὄντων. ἀκούσας ταῦτα 
“ Κλέαρχος ἐν ἑαυτῷ ἐγένετο " καὶ παυσάμενοι ἀμφόξ 
τεροι χατὰ χώραν ἔϑεντο τὰ ὅπλα. 

15. ἐπήει χαὶ Κῦρος ---- εὐθὺς δ᾽] ΑΙἸΗ γ᾿... χε Κῦρος -- 
εὐθὺς. 
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ςζ., Δ ΡΙΙ  ὙἹ, 

Οὐτοηΐδθ ποθὴ 5 Ῥουβαθ ἔγαιιβ ἀοϊεοῖα εἴ ριιηῖξα. 

ντεῦϑεν προϊόντων ἐφαίνετο ἴχνια ἵππων καὶ χό- 
προς" εἰκά: ζετο δ᾽ εἶναι ὃ στίβος ὡς διςχιλί ίων ἵππων. 
οὗτοι προϊόντες ἔχαιον χαὶ χιλὸν καὶ εἴ τι ἄλλο χφήσι- 
μον ἦν. ᾿Ορόντης δὲ Πέρσης ἀνὴρ γένει τε προςήχων 
βασιλεῖ χαὶ τὰ πολέμια λεγόμενος ἐν ϑὐῶ ἀρίστοις Περ- 
σῶν ἐπιβουλεύει, Κύρῳ. καὶ πρόσϑεν πολεμήσας, κα- 
ταλλαγεὶς δέ. οὗτος Κύρῳ εἶπεν, εἶ αὐτῷ δοίη ἱππέας 
χιλίους ὅτι τοὺς προχαταχαίοντας ἱππέας ἢ χαταχάνοι 
ἂν ἐνεδρεύσας 7 ἢ ζῶντας πολλοὺς αὐτῶν ἕλοι χαὶ χω- 
λύσειε τοῦ καίειν ἐπιόντας, χαὶ ποιήσειεν ὥςτε μήποτε 
δύνασθαι αὐτοὺς ἰδόντας τὸ Κύρου στράτευμα βασιλεῖ 
διαγγεῖλαι. τῷ δὲ Κύρῳ ἀκούσαντι ταῦτα ἐδόχει ὠφέ- 
λα εἶναι. καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν λαμιβάγνειν μέρος παρ᾽ 
ἑχάστου τῶν ἡγεμόνων. ὃ δ᾽ ᾿Ορόντης νομίσας ἕτοί- 
μους εἶναι ἀὐτῷ τοὺς ἱππέας γράφει ἐπιστολὴν παρὰ 
βασιλέα ὅτι ἤξοι ἔχων ἱππεῖς ὡς ἂν δύνηται πλείστους " 
ἀλλὰ φράσαι τοῖς ἑαυτοῦ ἱππεῦσιν ἐχέλευεν ὡς φίλον 
αὐτὸν ἱποδέχεσϑαι. ἐνῆν δὲ ἐν τῇ ἐπιστολῇ καὶ τῆς 
πρόσϑεν φιλίας ὑπομνήματα καὶ πίστεως. ταύτην τὴν 
ἐπιστολὴν δίδωσι πιστῷ ἀνδοί, ὡς ᾧετο " ὃ δὲ λαβὼν 
Κύρῳ ἀϊδίου: ἀναγνοὺς δὲ αὐτὴν ὃ Κῦρος συλλαμ- 
βάνει Ὀρόντην, χαὶ συγχαλεῖ εἰς τὴν ἑαυτοῦ σχηγὴν 

Ὶ Περσῶν τοὺς ἀοίστοις τῶν περὶ αὐτὸν ἑπτά, χαὶ τοὺς 
᾿ τῶν Ἑλλήνων στρατη) οὖς ἐχέλει ἐγ ὑπλίτας ἀγαγεῖν, τού- 7 
τοὺς δὲ ϑέσϑαι τὰ ὅπλα περὶ τὴν αὐτοῦ σχηνήν. οἱ δὲ 

) ταῦτα ἐποίησαν, ἀγαγόντες ὡς τριςχιλίους ὑπλίτας. 
᾿Ἀλέαρχον δὲ χαὶ εἴσω παρεχάλεσε σύμβουλον, ὃς γε 

Σ᾿ 

καὶ αὐτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐδόκει προτιμηϑῆναι μάλεστα 
τῶν Ἑλλήνων. ἐπεὶ δ᾽ ἐξῆλϑεν, ἐξήγγειλε τοῖς φίλοις 
πὴν κρίσιν τοῦ Ορόντου ὡς ἐγένετο" οὐ γὰρ ἀπόῤῥη- 
τὸν ἦν. ἔφη δὲ Κῦρον ἄρχειν τοῦ λόγου ὧδε. 

3. ἱππεῖς ταρ]ϊου ρᾶν5 οοάϊσιπι, βἴοπε]. 5. 13, οδειουὶ ἱππέας. 
Νόσαε οοπϑυϊίιπι σἸάθειν ΠΡ τῖβ ἀπὶ ουμῖραβ. δαΐ πιϑὶϊογῖθας ἱπ- 
αὐτὶ ογπηάπι ἰπξουυϊὶ “ιᾶπι ἀπάτῃ ρσοραπὶ Αἰαοϊοιαε. 3. Κύρῳ 

δίδωσιν] ΑἸϊὶ Κύρῳ δῶν υσιν,. 



οὶ 

10τον εἶναι τοὺς ἐθελοντὰς φίλους τούτους εὖ ποιεῖν. ταύ- 
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ρεχάλεσα ὑμᾶς, ἄνδρες φίλοι, ὅπως σὲν ὑμῖν βουλευό, 
μένος ὃντι δίχαιόν ἐστι χαὶ πρὺς ϑεῶν χαὶ πρὸς ἀνϑρώ 
πων, τοῦτο πράξω περὶ “Ὀρόντου τουτουί. τοῦτον γὰι 
πρῶτον μὲν ὃ ἐμὸς πατὴρ ἔδωκεν ὑπήκοον εἶναι ἐμοί ἵ' 
ἐπεὶ δὲ ταχϑείς, ὡς ἔφη αὐτός, ὑπὸ τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοί μ 
οὗτος ἐπολέμησεν “ἐμοὶ ἔχων τὴν ἐν Σάρδεσιν ἀχρόπο- ἢ 
λιν, χαὶ ἐγτὴ αὐτὸν προςπολεμῶν ἐποίησα ὥςτε δόξα 
τούτῳ τοῦ πρὸς ἐμὲ πολέμου παύσασϑαι καὶ δεξιὰν 
ἔλαβον καὶ ἔδωχα, μετὰ ταῦτα, ἕφη, ὦ Ὀρό. τά, ἔστι; 
ὅτι σε ἠδίχησα ; ἀπεχρίνατο τι οἵ. πάλιν δὲ ὃ Κῦρος 
ἠρώτα ᾽ ΠΈΜΜΑ ὕστερον; ὡς αὐτὸς σὺ ὁμολογεῖς, οὐ- 
ἐν ὑπ᾿ ἐμοῦ ἀδιχού μένος “ἀποστὰς εἰς Μυσοὺς χαχῶς 

ἐποίεις τὴν ἐμὴν χώραν ὅ,τι ἐδύνω: ἔφη δ Ὀρόντης. 
Οὐκοῦν, ἔφη ὃ Κῦρος, ὁπδμι τω ἔγνως τὴν σεαυτοῦ 
δύν μιν, ἐλϑὼν ἐπὶ τὸν τῆς “ρτέμιδος βωμὸν μεταμέ- 
λειν τέ σοι ἔφησϑα καὶ πείσας ἐμὲ πιστὰ πάλεν ἔδωκάς 
μοι χαὶ ἔλαβες παρ᾽ ἐμοῦ; χαὶ ταῦϑ᾽ ὡμολόγει ὃ 
Ὀρόντης. 1. οὖν, ἕφη ὃ Κῖρος, ἀδιχηϑεὶς ὑπ᾽ ἐμοῦ 
γῦν τὸ τρίτον ἐπιβουλεύων μοι φανερὸς γέγονας ; εἰπόν-- 
τος δὲ τοῦ Ὀρόντου ὅτι οὐδὲν ἀδικηϑεὶς ἠρώτησεν δ᾽ 
Κῦρος αὐτόν, Ὁμολογεῖς οὖν περὶ ἐμὲ ἄδιχος γεγενῆ-- 
σϑαι ; Ἠ γὰρ ἄν ἄγκη, ἔφη ὃ Ὀρέντης. ἐχ τούτου πά-: 
λὲν ἠρώτη σὲ ὁ ὁ Κῦρος. Ἔτι οὖν ἂν γένοιο τῷ ἐμῷ 
ἀδελφῷ πολέμιος, ἐμοὶ δὲ φίλος. χαὶ πιστός ; ὃ δὲ ἀπε-} 
χρίνατο ὅτι οὐδ᾽ εἰ γενοίμην, ὦ Κῦρε, σοί κὰ ἄν ποτε, 
ἔτι δόξαιμι. πρὺς ταῦτα Κῦρος εἶπε τοῖς παροῦσιν, Ὁ μὲν 
ἀνὴρ, τοιαῦτα. μὲν πεποίηκε, τοιαῦτα δὲ λέγει" ὑμῶν δὲ 
σὺ πρῶτος, ὦ Κλέαρχε, ἀπόφηναι γνώμην ὅ,τι σοι δοκεῖ. 
Κλέαρχος δὲ εἶπε τάδε. Συμβουλεύω ἐγὼ τὸν ἄνδρα 
τοῦτον ἐχποδὼν ποιεῖσϑαι ὡς τάχιστα ὡς μηχέτι δέῃ 
τοῦτον φυλάττεσθαι, ἀλλὰ σχολὴ ἦ ἡ ημῖν τὸ κατὰ τοῦ- 

γα 

7. ἔγνως τὴν σεαυτοῦ δύναμι» ὙἨδορπῖς ν. 419. πολλά με 
χαὶ συνιέντα παρέρχεται, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀνάγκης σιγῶ, γιγνώσχων 
ἡμετέρην δύναμιν. Επαρίεθ. Απάνομι. ν. 126. γνῶϑι τύχαν, 
λόγισϑι τὸ παρὸν χάχον, εἷς ὅπερ ἡζέεις. 8. ποτὲ ἔτι εχχαῖϑὶ-- 
ἴον Ροϑίξιτα ἄμοριις, ἩΡτὶς οοηβευναία. ΑὐἱἹβίορῃ. Ῥᾶς. ν. 1087. 
ἄρα φενακίζων ποτ᾽ ᾿“4ϑηναίους ἔτι παύσει; 9. τοὺς ἐϑέλον- 
τας φίλους εἰ τούτους ποπ ἱπποῖϊπι ξεα βεραγδίην ᾿π] Πσεμάδ, 
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τῇ δὲ τῇ γνώμῃ ἔφη καὶ τους ἄλλους ᾿προςϑέσϑαι. 
μετὰ ταῦτα χελείοντος Κύρου ἐλά ἔϑοντο τῆς ζώνης τὸν 
Ὀρόντην ἐπὶ ϑανάτῳ ἅπαντες ἀναστάντες καὶ οἱ συγγε- 

ἐφεῖς " εἶτα δὲ ἐξῆγον. αὐτὸν οἷς προςετάχϑη. ἐπεὶ δὲ 
τείδον αὐτὸν οἵπεο πρόσϑεν προςεχύνουν. καὶ τότε προς- 
«εκύνγησαν, ,» χαίπερ εἰδότες ὅτι ἐπὶ ϑανάτῳ ἄγοιτο. ἐπεὶ11 
"δὲ εἰς τὴν ᾿Ἰρταπάτου σχηνὴν εἰς ςἤχϑη, τοῦ πιστοτά- 
εἶοῦυ τιν Κύρου σχηπτούχων, μετὰ ταῦτα οὔτε ζῶντα 
Θρόντην οἴτε τεϑνηχύτα οὐδεὶς εἶδε πώποτε, οὐδὲ ὅπως 
᾿ἀπέϑανεν οὐδεὶς εἰδὼς ἔλεγεν" εἴκαζον δὲ ἄλλοι ἄλλως- 
πάφος δὲ οὐδεὶς πώποτε αὐτοῦ ἐφάνη. 

' ΘΟΘΆΑΡΤΟΤ Υἱ. 

Ἶ πεν ῥδὺ ῬΑΡγ]οπῖδι. ΙΒ σορίαθ ιβέγαπέι π᾿ ΟΥ̓ τ Ππἅτη 
᾿Ῥύρνδπι οἷπὶ ταρα Δρρτορίμαιιαινέθ σοιητηϊἰοπάδτη. (γτὶ αἐ 
ΠΌτγδεοο5 οταῖΐίο. ἀγίαχουχὶβ ΘΟΡΙὰ8 ΘΔ ΕΠΊΓ ΕΒ ἀποΐοτοϑβ φιαίζιογ. 

-- 

' ᾿ντεῦϑεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Βαβυλ ὠνίας σταϑιιοὺς 1 
τρεῖς παρασάγγας δώδεχα. ἐν δὲ τῷ τρίτῳ σταϑμῷ Κυ- 
θοὸς ἐξέτασιν ποιεῖται τῶν Ἑλλήνων χαὶ τῶν βαρβάρων 
ἐν τῷ πεδίῳ περὶ μέσας νι ὑχτας " ἐδόχει γὰρ εἰς τὴν 
ἐπιοῦσαν ἕω ἥξειν βασιλέα σὺν τῷ στρατεί ματι μαχού- 
“ἐνὸν " χαὶ ἐχέλευε Κλέαρχον μὲν τοῦ δεξιοῦ χέρως ἡγεῖ- 
ϑαι, Π]ένωνα δὲ τὸν Θετταλὸν τοῦ εὐωνύμου, αὐτὸς 

ὑὲ τοὺς ἑαυτοῦ ἀ εερηὸ ἬΝ δὲ τὴν όχι ἅμα τῇ Ἰὸ 

ποιοῖτο χαὶ αὐτὸς παρῇνει. ϑαῤῥύνων τοιάδε. Ὦ πῖΝ 3 
Πλληγες, οὐχ ἀνϑρώπων ἀποριῶν βαρβάρων συ μμάχους 
"μᾶς ἄγω, ἀλλὰ νομίζων ἀμείνονας χαὶ χρείττους πολ- 
μῶν βαρβάρων ὑμᾶς εἶναι, διὰ τοῦτο προςέλαβον. ὅπως 
}υὺν ἔσεσϑε, ἄνδρες ἄξιοι τῆς ἐλευϑερίας ἧς κέχτησϑε 
«αἱ ὑπὲρ ἧς ὑμᾶς ἐγὼ εὐδαιμονίζω. εὖ γὰρ ἴστε ὅτι 

ἃ. ὄνῳ ὑνων» ἦν ἀμήν 11; ἀθ χιο ἰάεπι σαϊοὶ χυοά ἀε 
σσον οἴχῃ) Ὁς 7 



σι 

(Φ 
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τὴν ἐλευϑεοίαν ἑλοίμην ἂν ἀντὶ ὧν ἔχω πάντων χα 
ἄλλων πολλαπλ ασίων. ὅπως δὲ χαὶ εἰδῆτε εἷς οἷον ἔρ- 
χεσϑε ἀγῶνα, ἐγὼ ὑμᾶς εἰδὼς διδάξω. τὸ μὲν γάς 
πλῆϑος πολὺ χαὶ χραυ] γῇ πολλῇ ἐπίασιν" ἂν δὲ ταῦτο 
ἀνάσχησϑε, τὰ ἄλλα καὶ αἰσχύνεσϑαί μοι δοχῶ οἵους 
ἡμῖν γνώσεσϑε τοὺς ἐν τῇ χώρᾳ ὄντας ἀνϑρώπους. 
υμῶν δὲ ἀνδρῶν ὄντων καὶ εὐτόλμων “γενομένων ἐγών 
ὑμῶν τὸν μὲν οἴχαδε βουλόμενον ἀπιέναι τοῖς οὔ 
ζηλωτὴν ποιΐσω ἀπελϑεῖν, πολλοὺς δὲ οἶμαι ποιήσει" 
τὰ παο᾽ ἐμοὶ ἐλέσϑαι ἀντὶ τῶν οἴχοι. ἐνταῦϑα Γ ατ- 
λίτης παρὼν φυγὰς Σάμιος, πιστὸς δὲ Κέρῳ, εἶπε, Καὶ 
μήν, ὦ Κῦρε, λέγουσί τινὲς ὅτι πολλὰ ὑπισχνῇ γν δι 
τὸ ἐν τοιούτῳ εἶναι τοῦ κινδύνου προςιόντος᾽" ἂν δὲ 

Ζ 
εὖ γένηταί τι, οὐ μεμνῆσϑαί σέ φάσιν" ἔνιοι δὲ οὐ ᾿ 

Ρ] εἶ μῶν αὐ τε χαὶ βούλοιο δύν ΩΣ ' ἂν ἀποδοῦναι ὅσα 

ἡμῖν; τὰ "ἴδ ωκῃ ῇ ἀρχὴ ἥ πατρῴα πρὸς μὲν μέσης 
βοίαν μέχρι οὗ διὰ χαῦμα οὐ δένανται οἰκεῖν γε 
ποι, πρὸς δὲ ἄοχτον μέχρι οὗ διὰ χειμεῶνα" τὰ ὁ᾽ 
{έσῳ τοῦ των πάντα σατραπεύουσιν οἱ τοῦ ἐμοῦ ἀδεν 
φοῦ φίλοι. ὃν δ᾽ ἡμιεῖς νιχήσωμεν, ἡμᾶς δεῖ τοὺς ἥμε- 
τέρους φίλους τούτων ἐγκρατεῖς ποιῆσαι. ὧςτε οὐ τοῦτο, 
δέδοιχα μὴ οὐχ ἔχω ὅ,τι δῶ ἑχάστῳ τῶν φίλων, ἂν εὖ 
γένηται, ἀλλὰ μὴ οὐχ ἔχω. ἱκανοὺς οἷς δῶ. ὑμῶν δὲ, 
τῶν Ἕλλή γων καὶ στέφανον ἑχάστῳ χρυσοῦν. δώσω. οἵ 
δὲ ταῦτα ἀκούσαντες αὐτοί τε ἦσαν πολὺ προϑυμότε- 
οοι χαὶ τοῖς ἄλλοις ἐξήγγελλον. εἰςήεσαν δὲ παρ᾽ αὐτὸν 
οἵ τε στρατηγοὶ καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων τινὲ ἢ ἀξιοῦν- 
τες εἰδέναι τί σφισιν ἔσται, ἐὰν χροατήσωσιν. ὃ δὲ ἐμ-- 
πιπλ. ἃς ἁπάντων τὴν γνώμην ἀπέπεμπε. παρεχελεύοντο 
δὲ αὐτῷ πάντε ς ὅσϑιπερ ὀπλένουστο μὴ μάχεσθαι, ἀλλὶ ; 

χος ὧδέ; πως δε χὸ τὸν Κῦρον" δὰ γάρ, σοι μαχεῖσθαι 
ὦ Κῦρε, τὸν ἀδεῖ. φόν; Νὴ ᾿, [Ἐξ ἔφη ὃ Μέρος, εἴπερ γε. 
Δαρείου καὶ Πυρυσάτιδός ἐστι παῖς, ἐμὸς δὲ ἀδελᾳύς,. 

5. μεμγνῷῴο] ϑ.βπθιθυὶ οουνεοῖο εβὶ ῥτὸ μέμγμοιο, οι ΕΣ 
τι 5 πτᾶτη Ξἰμ}1}6 ΥΘΡΘΥΟ Ρυϑεῖευ μεμνόμενος Ἀτοϊη!οοβο ρεγρουᾶμε τ 
ἡΠαΐαπη ἃ τοῖο ϑῖορ. ΟΧ ΧΗ. ρΡ. 512, 8. οἵἨὨ τε κοι δὺς ΐ 
δειιΞρεοία ϑοΒπείάεσο. 
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ἰεὐκ ἀμαχεὶ ταῦτ᾽ ἐγὼ λὴ ἤψομαι. ἐνταῦϑα δὴ ἐ ἐν «τῇ ἐξο- 10 
τλισίᾳ ἀριϑμὺς ἐγένετο τῶν μὲν “Ελλήνων ἀσπὶς μυρία 
ὲ τετραχοσία. τπϑὴ προ τϑὸὺ διςχίλιοι καὶ πεντακόσιοι, 

τω» δὲ μετὰ Κύρου βαρβάρων δέχα μυριάδες χαὶ ἅρ- 
“ματα δρεπανηφόρα ἀμφὶ τὰ εἴχοσι. τῶν δὲ 1 πολεμίωντηι 
ἐλέγοντο εἰναι ἑχατὸν καὶ εἴχοσι μυριάδες χαὶ ἅρματα 
᾿δρεπανηφόρα διαχόσια. ἄλλοι δὲ σαν ἑξαχιςχίλ οι ἱπ- 
“πεῖς, ὧν “Ἰρταγέρσης ἦρχεν" οὗτοι δ᾽ αἱ πρὸ αὐτοῦ 
"βασιλέως τετα) πιένοε ἦσαν. τοῦ δὲ βασιλέως στρατεύμα-15 
τος ἦσαν ἄογχοντες καὶ στρατηγοὶ καὶ ἡγεμόνες τέττα- 
ες, τριάκοντα μυριάδων ἕ ἑχάστος, τὐριεμόρυνῦοι Τισσα- 
'φέρνης, 1) ωβρύας, ᾿Ἰρβάκης. τούτων δὲ παρεγένοντο ἐν 
τῇ μάχῃ ἐνενήχοντα μυριάδες καὶ ἄρματα ὀρεμανηφόρα 
ἑκατὸν χαὶ πεσε πονεῖ: ᾿ἡβροχύμας δὲ ὑστέρησε τῆς 
μάχης ἡμέρας πέντε, ἐκχ Φοινίκης ἐλαύνων. ταῦτα δὲ 38 
ἤγγελλον Ὁ πρὸς Κῦρον οἱ αὐτομολήσαντες ἐχ τῶν πολε- 

᾿μίων παρὰ με) 'άλου βασιλέως πρὸ τῆς μάχης, χαὶ μετὰ 
τ μάχην οἵ ὕστερον ἐλ ἤφϑησαν τῶν πολεμίων ταὐτὰ 
ἤγγελλον. ἐντεῖϑεν δὲ Κῦρος ἐξελαύγνει σταϑιμὸν ἕνα! 4 
παρασάγγας τρεῖς συντεταγμένῳ τῷ στρατεύματι παντὶ 
χαὶ τῷ “Ελληκιχῷ καὶ τῷ βαρβαριχῷ:" ᾧετο γὰρ ταύτῃ 
"τῇ ἡμέρᾳ μοχεῖσϑαι λας κατὰ γὰρ μέσον τὸν 

Στὸ δὲ ἢ τάφρος ἄνω διὰ τοῦ ΩΣ ἐπὶ δώδεκα 
παρασάγγας μέχρι τοῦ ἤϊηδίας τείχους. ἔνϑα δή εἶσιν 
αἱ διώρυχες, ἀπὸ τοῦ “7 ἴγρητος ποταμοῦ ῥέουσαε" εἰσὶ 
ἰδὲ τέτταρες, τὸ μὲν εὖρος ̓ πλεϑριαῖαι, βαϑεῖαι δὲ ἰσχυ- 
Ἰρῶς ; καὶ πλοῖα πλεῖ ἐν αὐταῖς σιταγωγά" εἰσβάλλουσι 
δὲ εἰς τὸν Εὐφράτην, διαλείπουσι δ᾽ ἑχάστη παρασάγ- 
γην; γέφυραι δ᾽ ἔπεισιν. ἣν δὲ παρὰ τὸν Εὐφράτην 
πάροδος στεγὴ μεταξὺ τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς τάφρου 
ὡς εἴχοσι ποδῶν τὸ εἔρος" ταύτην δὲ τὴν τάφρον βα-16 
λεὺς μέγας ποιεῖ ἀντὶ ἐρύματος, ἐπειδὴ πυνϑάνεται 

Κῦρον προςελαύ γοντά. ταύτην δὴ τὴν πάροδον Κῦρός 

τε χαὶ ἢ στρατιὰ παρῆλ ϑε δαὶ ἐγένοντο εἰσω τῆς τά- 
φρου. ἘΤΗΙ μὲν οὖν τῇ ἡμέρᾳ οὐχ ἐμαχέσατο βασι-17 

ς., ἀλλ ὑποχωρούντων φανερὰ ἦσαν χαὶ ἡιπὼν καὶ 
γϑρώπων ἴχνη πολλά, ἐνταῦϑα Κῦρος Σιλανὸν χαλέ- 



49ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ τῇ τάφρῳ οὐχ ἐχώλιε βασιλεὶς τὸ Κύρου 

} 7 “Ἁ - Ψ" , Α] - 

2Οἐπορεύετο ἡμελημένως μᾶλλον. τῇ δὲ τρίτη ἐπί τε τοῦ 

1 

2 (ὡς εἰς μάχην 1 παρέσχει' ασμένγος. ἔνϑα δὴ, πολὺς τάρα- 

3 τὲς δὲ ἀτάχτ ις σφίσιν ἐπιπεσεῖσϑαι" Κορὲ τε χατατ 

26 1 Κὶ ΠΑΡ γΣ: 

σας τὸν “Ἱμπρακιώτην μάντιν ἔδωχεν αὐτί δαρεικοὺς 
τριςχιλίους, ὅτι τῇ ἑνδεκάτῃ ἀπ᾽ ἐχείνης τῆς ἡμέρας 
πρότερον ϑυόμενος εἶπεν αὐτῷ ὃτι βασιλεὺς οὐ μαχεῖς- 
ται δέχα ἡμερῶν, Κῦρος δ᾽ εἶπεν, Οὐχ ἄρα ἔτι μα- 
χεῖται, εἰ ἐν ταύταις οὐ μαχεῖται ταῖς ἡμέραις " ἐὰν δ᾽ 
ἀληϑεύσῃς, ὑπισχνοῦμαί σοι δέχα τάλαντα. τοῦτο τὸ 
χθυσίον τότε ἀπέδωχεν, ἐχιεὶ παρῆλθον αἱ δέχα. ἡμέραι. 

στράτευμα διαβαίνειν, ἔδοξε χαὶ Κύρῳ χαὶ τοῖς ἄλλοις 
ε [ᾳι - ς ,7ὔ μα" ἀπεγνωχέναι τοῦ μάχεσθαι" ὥςτε τῇ ὑστεραίᾳ Κῦρος 

ἅρματος χαϑήμενος τὴν πορείαν ἐποιεῖτο χαὶ ὀλίγους. 
ἐν τάξει ἔχων πρὸ αὑτοῦ, τὸ δὲ τιολὺ αὐτῷ ἀνατετα- 
ρθαγμένον ἐπορεύετο χαὶ τῶν ὅπλων τοῖς στρατιώταις 
πολλὰ ἐπὶ ἁμαξῶν ἤγοντο καὶ ὑποζυγίων. 

ς, ἈΤΡῚ ὰκ ὝΣΙΥ, 

Ῥοκξίογο αϊδ ΠΕΟΟΡΙπδιΐθ ὕγτο δάοβὲ τοχ οππ ᾿ὀχϑυοῖίιι. [{8-- 
«τ συμ ἔρϑἕϊ) 8 0165 ἰδ νιν τιν, προ πε] το Ροϑὲ σοποιιγεϊίαν, Ἰππι, 

(ὐγνΘΟΟΥΊ ἃ ΟΪ65 Ρ σὶ5 οορίαβ5 τἰποῖς, Ογει5 Ανὐϊαχουχὶ οσοιγνῖ,, 
δοῦσα νυϊπουδῖο οαπὶ Βα 611551}}15. δα]. 

Καὶ ἤδη τὲ ἦν ἀμφὶ ἀγορὰν πλήϑου σαν χαὶ πλη- 
σίον ἦν ὃ σταϑεὸς ἔνϑα ἔμελλε κα λῷ ἑιγ, ἡνίχα Πα- 
τηγύας ἀνὴρ Πέρσης τιν ἀμφὶ Κῦρυν πιστῶν προφαί- 
γέται ἐγ φυνος, ἀνὰ χράτος ἱδροῦντι τῷ ἵππῳ, καὶ εὐϑὺς 
πᾶσιν οἷς ἐνετύγχανεν ἐβόα καὶ βαῤβαρικῶς καὶ. ἑλλη- 
γιχιῦς ὅτι βασιλεὺς σὴν στρατεύματι πολλῷ προςέρχεται 

γος ἐγέν. ἐτο " αὐτίχα γὰρ ἐδόχουν οἱ Ἕλληνες καὶ πάν-- 

πηδήσας ἀπὸ τοῦ ἅρματος τὸν ϑώραχα ἐνέδυ χαὶ ἀνατ' 
βὰς ἐπὶ τὸν ἵππον τὰ παλτὰ εἰς τὰς χεῖρας ἔλαβε, τοῖδ, 

3, Αὔρος τὲ --- τοῖς τε ἄλλοις Νοῖ ἴμεν 86 γβϑροπάεδι ἄι-- 
Ρἰεχ Βος τε, 564 αἰΐθυιιυ ἢᾶθο οὐ ἐγέμετο ποοῖϊξ, αἰξθυιιην ἐεῆι 
φαθηϊία Οὐ Κῦρος -- ἔλαβε. (Λιιοα «πὶ πο Ρουβρίοειεὲ Β 
Βε5 οογγθοῖου, χαὺὶ δηΐβ Κῦρος" Ἰηξονδιῖ, «ιοά χϑοὶβ περοῦαα 
ΤΏΘΠΟΥ οοάϊοιμ ΡὰΓ5 

ων τω. .-..-Ψ»ἤἕ- 

ἢ 
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τε ἄλλοις πᾶσι παοΐγγελλεν ξξοπλίζεσϑαι καὶ χαϑίστα- 
σθαι εἰς τὴν ἑαυτοῦ τάξιν ἕχαστον. ἔνϑα δὴ σὺν πολ- 4 
λῇ σπουδῇ καϑίσταντο, Κλέαρχος μὲν τὰ δεξιὰ τοῦ 
κέρατος ἔχων πρὸς τῷ Εὐφράτῃ ποταμιῆ, Πούόξενος δὲ 
ἐχόμενος, οἱ δ᾽ ἄλλοι μετὰ τοῦτον. νων δὲ χαὶ τὸ 
στράτευμα τὸ εὐώνυμον χέρας ἔσχε τοῦ λληνιχοῦ. τοῦ 5 
δὲ βαρβαρικοῦ. ἱππεῖς μὲν ᾿Παφλαγόνες εἰς χιλίους πα- 
ρὰ Κλέαρχον ἔστησαν ἐν τῷ δεξιῷ χαὶ τὸ Ἑλληνικὸν 
πελταστιχόν, ἐν δὲ τι εὐωνύμῳ ἡριαῖός τε ὃ Κύρου 
ὕπαρχος χαὶ τὸ ἄλλο βαρβαρικόν. Λῦρος δὲ χαὶ οἱ ἱπ- 
πεῖς τούτου ὅσον ἑξαχόσιοι ὡπλισμέν οι ϑώραξι μὲν αὖ- 
τοὶ χαὶ παραμηριδίοις χαὶ χοάνεσι πάντες πλὴν Κύρου" 
Κῦρος δὲ τιιλὴν ἔχων τὴν χεφαλὴν εἰς τὴν μάχην χα- 
ϑίστατο" λέγεται δὲ χαὶ τοὺς ἄλλους Πέοσας ψιλαῖς 
ταῖς κε αλ αἷς ἐν τῷ πολέμῳ διακινδυνεύειν. οὲ δ᾽ π-.-- 7 

ποι πάντες οἱ μετὰ Κύρου εἶχον καὶ προμετωπίδια χαὶ 
προστερνίδια" εἶχον δὲ χαὶ μαχαίρας οἱ ἱππεῖς Ἕλληνι. 
κάς. καὶ ἤδη τὲ ἣν μέσον ἡμέρας χαὶ οὔπω καταφαγεῖς 8 
ἦσαν οἱ πολέμιοι" ἡγνίχα δὲ δείλη ἐγίγνετο, ἐφάνη χο-- 
γιορτὸς ὥςπερ νεφέλη λευκή, χθόνῳ δὲ οὐ συχνῷ ὕστε- 
θοὸν ὥςπερ μελανία τις ἐν τῷ πεδίῳ ἐπὶ πολύ. ὅτε δὲ 
ἐγγύτερον ἐγίγνοντο, τάχα δὴ καὶ χαλκός τις ἤστραπτε 
καὶ αἱ «λόγχαι χαὶ αἱ τἄξεις καταφανεῖς, ἐγίγνοντο. καὶ 4ᾳ 
ἦσαν ἱππεῖς μὲν λευχοϑώρακες ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου τῶν 
πολεμίων" Τισσαφέρν ης ἐλέγετο τούτων ἄρχειν " ἐχόμε- 

νοι δὲ τούτων γεῤῥοφόροι, ἐχόμενοι δὲ ὑπλῖται σὺν πο- 
Ἰ δήρεσι ξυλέναις ἀσπίσιν, Αἰγύπτιοι δ᾽ οὗτοι ἐλέγοντο 
εἶναι" ἄλλοι δ᾽ ἱππεῖς, ἄλλοι τοξόται. πάντες δ᾽ οὗτοι 
χατὰ ἔϑνη ἐν πλαισίῳ πλήρει ᾿ἀνϑρώπων ἕχαστον τὸ 
ἔϑνος ἐπορεύετο. πρὸ δὲ αὐτῶν ἅοματα διαλείποντατο 
συχνὸν ἀπ᾽ ἀλλήλων τὰ δὴ δρεπανηφόρα καλούμενα" 
εἶχον δὲ τὰ δρέπανα ἐχ τῶν ἀξόνων εἷς πὰ ἅγιον ἀπο- 
τεταμένα καὶ ὑπὸ τοῖς δίφροις εἰς γῆν βλέ ἕποντα, ὡς 
διαχόπτειν ὅτω ἐντυγχάνοιεν. ἡ δὲ γνώμη ἦν ὡς εἰς τὰς 
τάξεις τῶν Ἑλλήνων ἐλῶντα χαὶ διακόψον τα. ὃ μέντοιτ1 

ὕρος εἶπεν ὅτε καλέσας παρεχελεύίετο τοῖς Ἕλλησι τὴν 

----- .ὕ0ᾺῳὖὉῶ««Ὁ...- “τ Ὅτὧο’΄ὖ’ὔτ’’ τ τ τοσσσἙπτ αν ΠΤ πὰρ’ π-“ρ“ρπΦΠΨΠρῚαρσγρ'“ΧχΔϑρἘέΨοἕΕρσἔἘἐἘρέη][έἘΠοΠπσπέἔὁ[θ ἝἜοτυ-ὸὋὌὄὌ»-- - . 

Φὺ 

6. λέγεται --- διαχινδυνεύειν ἀεῖει ὙΥὙτΟπΡΔοΒῖιι8. 
:. 40. ἡ δὲ γνώμη ἦν ὡς --- ἐλῶντα χαὶ διακόψοντα] Ογτο-- 

ἀ. Π. 3, 3, ὅταν ἐν ἑαυτοῖς ἔχωσιν ἕχαστοι. εἰ μὴ αὐτὸς 
ἘΞ 5 
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χραυγὴν τῶν βαρβάρων ἀγέχεσϑαι, ἐψεύσϑη τοῦτο" οὗ 
γὰρ χραυγῇ ἀλλὰ σιγῇ ὡς ἀνυστὸν καὶ ἡσυχῇ ἐν ἴσῳ 

4“χαὶ βραδέως προςΐεσαν. καὶ ἐν τούτῳ Κῦρος παρε. αὐ- 
γων αὐτὸς σὺν ΠΠίγρητι τι ἐθείηνε εἴ χαὶ ἄλλοις τρισὶν 
ἢ τέτταρσι τῷ Κλεάρχῳ ἐβόα ἄγειν τὸ στράτευμα χα- 
τὰ μέσον τὸ τῶν πολεμίων, ὅτι ἐχεῖ βασιλ εὺς εἴη" χἂν 

13τοῦτ᾽, ἔφη, ψικῶμεν, πάνϑ᾽ ἡμῖν πεποίηται. ὁρῶν δὲ ἢ 
Κλέαρχος τὸ μέσον στῖφος χαὶ ἀχούων Κύρου ἔξω ὄντα 
τοῦ “Ἑλληνιχοῦ εὐωνύμου βασιλέ ἕα " τοσοῦτον γὰρ πλή- 
ϑει περιῆν βασιλεὺς ὥςτε μέσον τὸ ἑαυτοῦ ἔχων τοῦ 
Κύρου. εὐωνύμου ἔξω ἤν" ἀλλ᾽ ὅμως ὃ Κλέαρχος οὐκ 
ἤ9ε). ἕν ἀποσπάσαι ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὸ δεξιὸν κέρας, φο- 
βούμενος μὴ χυχλωϑείη ἑκατέρωϑεν, τῷ δὲ Κύρῳ ἀπεχρί- 

Ἵάνστο ὅτι αὐτῷ μέλοι ὅπως καλῶς ἔχοι. καὶ ἐν τούτῳ τῷ 
καιρῷ τὸ μὲν βαρβαρικὸν στράτευμα ὁμαλῶς προῇει, 
τὸ δὲ “Ἑλληνιχὸν ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ μένον συνετάττετο ἐχ 
τῶν ἔτι προςιύντων. καὶ 0 Κῦρος παρελ αὖ γὼν οὐ πάνυ 
πρὸς αὐτῷ τῷ στρατεύματι κατεθεᾶτο ἑκατέρωσε ἀπο-- 

15βλέπων εἰς τε τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς φίλους. ἰδὼν 
δὲ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ “Ελλ ληνιχοῦ “Ξενοφῶν “Ἡϑηναῖος, ὑπε- 
λάσας ὡς συνᾶν τῆσαι ἤρετο εἴ τι παραγγέλλοι" ὃ δ᾽ ἐπιι-- 
στήσας εἶπε χαὶ λέγειν ἐχέλευε πᾶσιν ὅτε καὶ τὰ ἱερὰ 

1θκαλὰ χαὶ τὰ σφάγια καλά. ταῦτα δὲ λέγων ϑορύβου 
ἤκουσε διὰ τῶν τάξεων ἰόντος, καὶ ἤρετο τίς ὁ ϑόρυ- 
βος εἴη. ὁ δὲ Κλέαρχος εἶπεν ὅτι τὸ ρύένθλμώ παρέρχε- 
ται δεύτερον. ἤδη. χαὶ ὃς ἐθαύμασε τίς παραγγέλλει χαὶ 
ἤρετο ὅτι εἴ) τὸ σύνθημα. ὃ δ᾽ ἀπεχρίνατο ὅτι Ζεὺς 

1γσώτηρ χαὶ νίχη. ὃ δὲ ΠΡΥΜΝ ἀχούσας ᾿λλὰ δέχομαί τε, 
ἔφη, χαὶ τοῦτο ἔστω. ταῦτα δ᾽ εἰπὼν εἰς τὴν ἑαυτοῦ 
χώραν ἀπήλαυνε" χαὶ οὐχέτι τροία ᾽ τέτταρα, στάδια 
διειχέτην τιὺ φάλ αγγὲ ἀπ᾽ ἀλλήλων ἡνίχα ἐπαιόνιζόν τέ 

18ο: Ἕλληνες χαὶ προήοχοντο ἀντίοι ἰέναι τοῖς πολεμίοις, ὡς 
δὲ πορευομένων ἐξεχύμαινέ τι τῆς 46} ἄγγος, τὸ ἐπιλει- 
πόύόμενον ἤρξατο δούμῳω ϑεῖν" χαὶ ἅμα ἐφϑέγξαντο πάν-, 
τὲς οἷογπερ τῷ Ἐνυαλίῳ ἐλελίζ ὐσι, χαὶ πάντες, ᾿ 
δὲ ἔϑεον. λέγουσι δέ τινες ὡς χαὶ ταῖς ἀσπίσι πρὸς τὰ 

19δόρατα ἔκούμυσων φύβον ποιοῦντες τοῖς ἵπποις. πρὶ 

τις προϑυμήσεται, ὡς οὐδὲν ἐσόμενον τῶν δεόντων. Ἐκ ἐπ- 
“ἐευρτθίδι 96 Ἰορεβαϊάν ἐλώντων καὶ διαχοψόντων. 
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δὲ "τόξευμα ἐξιχνεῖσϑαι ἐχχλίνουσιν οὗ βάρβαροι καὶ 
φεύγουσι. καὶ ἐνταῦϑα δὴ ἐδίωκον μὲν χατὰ χράτος οἵ 
Ἕλληνες, ἐβόων δὲ ἀλλήλοις μὴ ϑεῖν δρόμῳ, ἀλλ᾽ ἐν 
τάξει ἕπεσϑαι. τὰ δ᾽ ὅἄοματα ἐφέρετο τὰ μὲν δι᾿ αὐ-20 
τῶν τῶν πολ εμίων, τὰ δὲ καὶ διὰ τῶν ᾿ Ελλήνων χενὰ 
ἡνιόχων. οἱ δ᾽ ἐπεὶ προΐδοιεν, διίσεαντο" ἔστε δ᾽ ὅςτις 
καὶ κατελήφϑη ὥςπερ ἐν ἱπποδρύμῳ ἐχπλαγείς " καὶ οὐ-- 
δὲν μέντοι οὐδὲ τοῦτον παϑεῖν ἕφασαν, οὐδ᾽ ἄλλος δὲ 
τῶν Ἑλλήνων ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ ἔπαϑεν οὐδεὶς οὐδέν, 
πλὴν ἐπὶ τῷ εὐωνέμῳ τοξευϑῆναί τις ἐλέ γετο. Κῦρος ς21 
δ᾽ ὁρῶν τοὺς “Ελληνας νιχῶντας τὸ χαϑ'᾽ αὑτοὺς χαὶ 
διώκοντας, ἡδόμενος. καὶ Κρ ραν μον ος ἤδη ὡς βασι- 
λεὺς ὑπὸ τῶν ἀμφ᾽ αὐτόν, οὐδ᾽ ὡς ἐξήχϑη διώκειν, 
ἀλλὰ συνεσπειραμιένην ἔχων τὴν τῶν σὺν ἑαυτῷ ἕξακο- 
σίων ἱππέων τάξιν ἐπεμιελεῖτο ὅ,τι ποιήσει βασι εὕς. καὶ 

γὰρ ἤδει αὐτὸν ὅτι μέσον ἔχοι τοῦ Περσικοῦ στρατεύ- 
ματος. καὶ πάντες δ᾽ οἱ τῶν βαρβάρων ἄρχοντες ς μέσον) 
ἔχοντες τὸ αὑτῶν ἡγοῦ γται, γ ομίζοντες οὕτω χαὶ ἐν ἄσφα- 
λεστάτῳ εἶναι, ἢν ἥ ἥ ἰσχὺς αὐτῶν ἑκατέρωϑεν Ἃ καὶ εἴ 
τι ; παραγγεῖλ 'άε χρῇ ἤζοιεν, ἡμίσει ἂν ,“χρόνῳ αἰσϑάνεσθϑαι 
τὸ στράτευμα. καὶ βασιλεὺς δὴ τότε μέσον ἔχων. τῆς23 
αὑτοῦ στρατιᾶς ὅμως ἕξω ἐγένετο τοῦ Κύρου εὐωνύμου 
χέρατος. ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς αὐτῷ ἐμάχετο ἐκ τοῦ ἀγτίου 
οὐδὲ τοῖς αὐτοῦ τεταγμένοις ἔμπροσϑεν, ἐπέκαμπτεν ὡς 
εἰς χύχλωσιν. ἔν ϑα δὴ Κεῆρος δείσας μὴ ὁ ὄπισϑεν γενό--24 
μένος καταχόψη τὸ “λληνιχὸν ἐλαύν "εἰ ἀντίος " χαὶ ἐμ- 

βαλὼν σὺν τοῖς ἑξακοσίοις γιχᾷ τοὺς πρὸ βασιλέως τε- 
ταγμένους χαὶ εἰς φυγὴν ἔτρεψε τοὺς ἑξαχις χιλίους, χαὶ 
ἀποχτεῖναι λέγεται αὐτὸς τῇ ἑαυτοῦ χειρὶ ᾿Πρταγέρσην 
τὸν ἄρχοντα αὐτῶν. ὡς δ᾽ ἡ τροπὴ ἐγένετο, διασπείρον- 25 
ται χαὶ οἱ Κύρου ἑξαχόσιοι εἰς τὸ διώχειν ὁρμήσαντες, 
πλὴν πάνυ ὀλίγοι ἀμφ᾽ αὐτὸν κατελείᾳ 8 σαν, σχεδὸν 
οἱ διιοτράπεζοι, καλούμενοι. σὺν τούτοις δὲ ὧν χαϑορί(28 

βασιλέα χαὶ τὸ ἀμφ᾽ ἐχεῖνον στῖφος " καὶ εὐϑὺς οὐχ 
ἠνέσχετο, ἀλλ᾽ εἰπὼν 7ὺν ἄνδρα δρῶ ἵετο ἐπ᾿ αὐτὸν 
καὶ παΐει χατὰ τὸ στέρνον χαὶ τιτοώσχει διὰ τοῦ ϑώ- 

ράχος, εἷς φησι Κιησίας ὃ ἰατρὺς καὶ ἰᾶσϑαι αὐτὸς τὸ 
τραῦμά φησι. παίοντα δ᾽ αὐτὸν ἀκοντίζει τις παλτῷ 
ἐπὸ τὸν ὀφϑαλμὸν βιαίως " καὶ ἐνταῦϑα μαχόμενοι καὶ 
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βασιλεὺς καὶ Κῦρος χαὶ οἵ ἀμφ᾽ αὐτοὺς ὑπὲο ἑκατέρου, 
ὁπόσοι μὲν τῶν ἀμφὶ βασιλέα ἀπέϑνησχον Κτησίας λέ- 
γει" παρ᾽ ἐχείνῳ γὰρ ἦν" Κῦρος δὲ αὐτός τὲ ἀπέϑανε 
καὶ ὀχτὼ οἱ ἄριστοι τιν περὶ αὐτὸν ἔχειντο ἐπ᾿ αὐτῷ. 

28. Τρταπάτης δ᾽ ὃ πιστότατος αὖ τῷ τῶν σχηπτούχων ϑε- 
ράπων λέγεται, ἐπειδὴ πετιτωχότα εἰδε Κῦρον, χατάπη- 

2θδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου περιπεσεῖν αὐτῷ. καὶ οἱ μέν φα- 

ζυ 

σι βασιλέα χελεῦσαί τινα ἐπισφάξαι αὐτὸν Κίύ φῳ, οἱ δ 
ἑαυτὸν ἐπισφάξασϑαι σπασάμενον τὸν ἀχινάχην" εἶχε 
γὰρ ᾿υροβηῤρ δ καὶ στρετιτὸν δὲ ἐφόρει χαὶ ψέλια καὶ 
τάλλα ὡς πὲρ οἱ ἄριστοι Περσῶν" ἐτετίιιητο γὰρ ὑπὸ 
Κύρου δι᾿ εὔνοιάν τε καὶ πιστότητα. 

ΠΑ δ ΜΕ ΝΔΕ» τὶ 

Πμαιι8. Ογεὶ. 

Κῦρος μὲν οὖν οὕτως ἐτελεύτησεν Σ ἀνὴρ ὧν Περ-. 
σῶν τῶν μετὰ Κῦρον τὸν ἀρχαῖον γενομένων βασιλικώ-. 
τατός τε καὶ ἄρχειν ἀξιώτατος, ὡς παρὰ πάντων ὃ ὃμο-. 
λογεῖται τῶν Κύρου δοχούν των ἐν πείρᾳ γενέσϑαι. πρῶ- 
τοῦ μὲν γὰρ ἔτι παῖς ὦν, ὃτ᾽ ἐπαιδεύετο καὶ σὺν τῷ 
ἀδελφῷ χαὶ σὺν τοῖς ἄλλοις παισί, πάντων πάντα χρά- 

τιστος ἐνομίζετο. πάντες γὰρ οἱ τῶν ἀρίστων Περσῶν 
παῖδες ἐπὶ ταῖς βασιλέως ϑύραις παιδεύονται .ἶνϑα 
πολλὴν μὲν σωφροσύνην καταμάϑοι ἄν τις, αἰσχρὸν δ᾽ 
οὐδὲν οὔτ᾽ ἀχοῦσαι οὔτ᾽ ἰδεῖν ἔστι. ϑεῶνται δ᾽ οἱ παῖς 
δὲς χαὶ τοὺς τιμωμένους ὑπὸ βασιλέως χαὶ ἀκούουσι, 
χαὶ ἄλλους ἀτιμαϊομένους " ὥςτε εὐθὲς παῖδες ὄντες 
μανϑάνουσιν ἄρχειν τε χαὶ ἄογεσϑαι. ἔνϑα Κῦρος αἴδη- 
μονέστατος μὲν πρῶτον τῶν ἡλιχιωτῶν ἐδόκει εἶναι, 
τοῖς τε πρεσβυτέροις χαὶ τῶν ἑαυτοῦ ὑποδεεστέρων μᾶλ- 
λον πείϑεσϑαι, ἔπειτα δὲ φιλιππότατος χαὶ τοῖς ἵπποις 
ἄριστα χρῆσϑαι" ἔκρινον δ᾽ αὐτὸν χαὶ τιῦν εἰς τὸν πό- 
λέμον ἔργων, τοξικῆς τέ χαὶ ἀχοντίσεως, {ιλ ομαϑέστα- 
τον εἶναι χαὶ μελ ̓τηρύτατον. ἐπεὶ δὲ τῇ ἡλικίᾳ ἔπρεπε, 
χαὶ φιλοϑηρύτατος ἦν χαὶ πρὸς τὰ ϑηρία μέντοι φιλο- 
κιιδυνότατος. καὶ ἄρχτον ποτὲ ἐπιφερομένην οὐχ ἔτρδ- 
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σεν, ἀλλα συμπεσὼν κατεσπάσϑη ἀπὸ τοῦ ἵππου, καὶ 
τὰ μὲν ἔπαϑεν, ὧν καὶ τὰς ὠκειλὰ ἃς φαγερὰς εἶχε, τέ- 
λος δὲ χατέχανε" χαὶ τὸν πρῶτον μέντοι βοηϑήσαντα 
πολλοῖς μακαριστὸν ἐποίησεν. ἐπεὶ δὲ κατεπέμᾳϑη ὑπὸ 
τοῦ πατρὸς σατράπης ἐδ δίας τὲ καὶ Φρυγίας τῆς με-- 
γάλης καὶ Καππαδοκίας, στρατηγὸς δὲ καὶ πάντων ἀπε- 
ὀείχϑη οἷς χαϑήχει εἰς «Καστωλοῦ πεδίον ἀϑροίζεσϑαι, 

πρῶτον μὲν ἐπέδειξεν αὑτὸν ὅτι περὶ πλείστου ποιοῖτο, 
εἴ τῳ σπείσαιτο χαὶ εἴ τῷ συνϑοῖτο, καὶ εἴ τῳ ὑπόσχοι- 
τό δ, μηδὲν ψεύδεσθαι. χαὶ γὰρ οὖν ἐπίστευον μὲν 8 
αὐτῷ αἱ πόλεις ἐπιτρεπύμεναι, ἐπίστετον δ᾽ οἱ ἄνδρες 
καὶ εἴ τις πολέμιος ἐγένετο, σπεισαμένου Κύρου ἐπί- 
στευε μηδὲν ἂν παρὰ τὰς σπονδὰς παϑεῖν. τοιγαροῦν 9 
ἐπεὶ Τισσας ἔρνει ἐπολέμησε, πᾶσαι αἱ πόλεις. ἑχοῦσαι 
Κῦρον εἴλο: το ἀντὶ Τισσαφέρνους πλ ὴν Π] λησίων - οὗ- 
τοι δέ, ὅτι οὐχ ἤϑελε τοὺς φεύγοντας προέσϑαι, ἐφο-- 
βοῦντο αὐτόν. χαὶ γὰρ ἔργῳ ἐπεδείκνυτο χαὶ ἔλεγεν ὅτεῖο 
οὐχ ἄν ποτε προοῖτο, ἐπεὶ ἅπαξ φίλος αὐτοῖς ἐγ ἕνετο, 
οὐδ᾽ εἶ ἔτι μὲν μείους 1 γένοιντο, ἔτι δὲ κάχιον πράξειαν. 
φανερὸς δ᾽ ἦν χαὶ εἴ τίς τι ἀγαϑὸν ἢ χαχὸν ποιήσειεν! 1 

αὐτόν, νικᾶν πειρώμενος" χαὶ εὐχὴν ὁέ τινες αὐτοῦ ἐξέ- 
φέρον ὡς εὔχοιτο τοσοῦτον χρόν ον ζῆν ἔςτε νικῴη χαὶ 
τοὺς εὖ χαὶ τοὺς χαχῶς ποιοῦντας ἀλ ἑξόμενος. καὶ γὰρ12 

οὖν πλεῖστοι δὴ ἡ αὐτῷ ἑνί γε ἀνδρὶ τιν ἐφ᾽ ἡμῶν ἐπε- 
᾿ ς 

ϑίμησαν χαὶ χγοήματα καὶ πόλεις χαὶ τὰ ἑαυτῶν σιύ- 
’ὔ’ ᾽} ᾿ .ΑᾺ, 7 ἢ -- ΡῚ ν» »» ς 

ματα προέσϑαι. οὐ μὲν δὴ οὐδὲ τοῦτ ὧν τις εἴποι «ὡς 13 

τοὺς χαχοΐ ογους χαὶ ἀδίχους εἴα. καταγελᾶν, ἀλλ᾽ ἀφει- 
δέστατα πάντων ἐτιμωρεῖτο. πολλάχις δ᾽ ἦν ἰδεῖν παρὰ 

Ἰ τὰς στειϑομένας ὁδοὺς καὶ ποδῶν χαὶ χειρῶν καὶ ὁφ- 
ϑαλμῶν στερομένους ἀνϑρώπους" ὥςτ᾽ ἐν τῇ Κύρου 
ἀρχὴ ἐγένετο καὶ Ἕλληνι χαὶ βαρβάρῳ μηδὲν ἀδιχοῦντι 
ἀδεις πορεύεσϑαι ὕποι τις ἤϑελεν, ἔχοντι ὅντε προχω- 
“ροίη. τούς γε μέντοι ἀγαϑοὺς εἰς πόλεμον ὡμολόγητο! 
διαφερόντως τιμᾶν. χαὶ πρῶτον μὲν ἣν αὐτῷ κόλομες 

13, στερομένους] Οποῖ ἴπ ΠΡ εῖ5 βου Τρ τι πὰ στερουμένους πρ6- 
--- αθρίατρηι ΧοΡορβομίθαμς 4186 ἃ ΡΥ ΒΘ ΠΕΪ5 στερεῖσίιαι τἰϑὰ 

5 ΤΠ ΡΥ 50] οι, 6616 ΒΡΉΤΘῊ ΕἾΔ, {τὸ Ργαοιρυϊζατη Τρ Ρτ5 Ροξβοῖι, 

ἔευτο νας Βιυιτιηνδιηι5. Αἴχις στέρομένας εν πὰ Ρρτὸ στέν-- 
βϑομέναεις. 
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““ΗΗ τᾧὦῷὸὺὔἅ 

πρὺς “Πισίδας χαὶ Μυσούς: στρατευόμενος οὖν χαὶ αὖ- 
τὸς εἷς ταύτας τὰς χώρας οὕς ἑώρα ἐθέλοντας κινδυ- 
γεΐειν, τούτους χαὶ ἄρχοντας ἐποίει ἧς κατεστρέφετο 

15χώρας, ἔπειτα δὲ χαὶ ὥλλῃ δώροις ἐτίμα " ὥςτε φαίνε- 
σϑαι τοὺς μιὲν ἀγαϑοὺς εὐδαιμονεστάτους, τοὺς δὲ χα- 
χοὺς δούλους τούτων ἀξιοῦν εἰναι. τοιγαθοῦν πολλὴ ἦν 
ἀφϑονία αὐτῷ τῶν ϑελόντων κινδυνεύειν, ὅπου τις οἷ- 

1θοιτο Κῦρον αἰσϑήσεσϑαι. εἰς γε μὴν δικαιοσύνην, εἴ τις 
αὐτῷ φανερὸς γένοιτο ἐπιδείχνυσϑαι βουλόμενος, περὶ 
παντὸς ἐποιεῖτο τούτους πλουσιωτέρους ποιεῖν τῶν ἐπ 

4γτοῦ ἀδίχου φιλοχερδούντων. χαὶ γὰρ οὖν ἄλλα τε πολ 
λὰ δικαίως αὐτιῦ διεχειρίζετο καὶ στθατεΐ ματι ἀληϑινῷ. 
ἐχρήσατο. καὶ γὰρ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ οὐ χρημάτων; 
ἕνεχα πρὸς ἐκεῖνον ἔπλευσαν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἔγνωσαν κέρδα- 
λεώτερον εἶναι Κύρῳ καλίς πειϑαρχεῖν ἢ τὸ κατὰ μῆ- 

13να κέρδος. ἀλλὰ μὴν εἴ τίς γέ τι αὐτῷ προςτάξαντι 
καλῶς ὑπηρετήσειεν, οὐδενὶ πώποτε ἀχάριστον εἴασε. τὴν. 
προϑυμίαν. τοιγαροῦν χράτιστοι δὴ ὑπηρέται παντὸς. 

1θἔργου Κύρῳ ἐλ ἔχϑησαν γενέσϑαι. εἶ δέ τινα ϑρῴη δεε-. 
γὸν εὖντα οἰκονόμον ἐκ τοῦ διχαίου χαὶ κατασχευάζοντά, 
τε ἧς ἄρχοι χώρας καὶ προςύδους ποιοῦντα, οὐδένα ὧν. 
πώποτε ἀφείλετο, ἀλλ᾽ ἀεὶ πλείω. πφορεδίδου " ὥςτε καὶ. 
ἡδέως ἐπόνουν χαὶ ϑαῤῥαλέως ἐκτῶντο καὶ ὃ ἐπέπατο, 
κὺ τις ἥκιστα Κῦρον ἔχρυπτεν" οὐ γὰρ φθονῶν τοῖς 
φανερῶς πλ ουτοῦσεν ἐφαίνετο, ἀλλὰ πειριήμεγος: χρῆσϑαι 

ρτοῖς τῶν ͵ ἀποκρυπτομένων χφήμιασι. φίλους γε μὴν ὃ-- 
σους ποιήσαιτο καὶ εὔνους γνοίη ὄντας χαὶὴ ἐκαινθὺς κρί- 
γειε συνεργοὺς εἶναι δ,τι τυγχάνοι βουλό ὀμενος χατεργά- 
ζεσϑαι, ὁμολογεῖται πρὸς πάντων χράτιστος δὴ γενέσϑαε, 

γ1ϑεραπεύειν. χαὶ γὰρ αὐτὸ τοῦτο οὔπερ αὐτὸς ἕγνεχα φί- 
λων ᾧετο δεῖσϑαι, ὡς συνεργοὺς ἔχοι, καὶ αὐτὸς ἔστει-- 
ϑᾶτο συνεργὸς τοῖς φίλοις χράτιστος εἶναι τούτου ὅτου ̓ ς 

ἕκαστον αἰσϑάνοιτο ἐπιϑυμοῦ γτα. δῶρα δὲ πλεῖστα μὲν 
οἶμαι εἷς γε ὧν ἀνὴρ ἐλάμβανε διὰ πολλά" ταῦτα δὲ 
πάντων δὴ μάλιστα τοῖς φίλοις διεδίδου, πρὸς τοὺς. 
τρύπους ἕχάστου σχοπῶν καὶ ὅτου. μάλιστα δοίη ἕχα- Ι 

λστον δεόμενον. χαὶ ὅσα τῷ σώματι αὐτοῦ χόσμον πέμ-. 

͵΄-ο -ὖςὦνΥ. 

15. ἀξιοῦν] ΑἸ Πρτὶ ἀξιοῦσθαι. 19. αὖ] ἀεὶ Ἰαςοδ ὙΣ 
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ποι τις ἢ ὡς εἰς πόλεμον ἢ ὡς εἰς καλλωπισμόν, χαὶ 
᾿ περὶ τούτων λέγειν αὐτὸν ἔφασαν ὅτι τὸ μὲν ἑαυτοῦ σῶ- 

μα οὐχ ἂν δύναιτο τούτοις πᾶσι κοσμηϑῆναι, φίλους 
δὲ χαλῶς χεχοσμη ιέν ους μέγιστον χύσμον ἀνδοὶ νοκείζοι. 
χαὶ τὸ μὲν τὰ μιεγάλα γιχᾶν τοὺς φίλους εὖ ποιοῦνταλά 
οὐδὲν θαυμαστόν, ἐπειδή γε καὶ δυνατώτερος ἢν" τὸ 
δὲ τῇ ἐπιμελείᾳ περιεῖναι τῶν φίλων καὶ τῷ προϑυμεῖ- 
σϑαι χαρίζεσθαι, ταῦτα ἕμοιγε μᾶλλον δοχεῖ ἀγαστὰ 
εἶναι. Κῦρος "ἃρ ἔπεμιπε βίκους οἴγου ἡμιδεεῖς πολλά-25 
χις, "δπότε πάνυ ἡδὲν λάβοι, λέγων ὅτι οὕπω δὴ πολ- 
λοῦ χρόνου τούτου ἡ δίονι οἴνῳ ἐπιτύχοι " τοῦτον οὖν 
σοὶ ἔπειιψε χαὶ ἐῶ σου τήμερον τοῦτον ἐκπιεῖν σὺν 
οἷς μάλιστα. φιλεῖς. πολλάχις δὲ χῆνας ἡμιβρώτους58 
ἔπειιπε καὶ ἄρτων ἡμίσεα καὶ ἄλλα τοιαῦτα, ἐπελέγε εἰν 
κελεύων τὸν φέροντα Τούτοις ἤσϑη Κῦρος" βούλεται) 7 
οὖν καὶ σὲ τούτων γεύσασϑαι. ὅπου δὲ χιλὸς σπάνιος 
πάνυ εἴη, αὐτὸς δ᾽ δλόκαχο παρασχευάσασϑαι διὰ τὸ 
πολλοὺς ἔχειν ὑπηθέτας χαὶ διὰ τὴν ἐπιμιέλε ἕξιν, διαπέμε- 
πων ἐκέλευε τοὺς φίλους τοῖς τὰ ἕαι τῶν σώματα ἀγου- 
σιν ἵπποις ἐμβάλλειν τοῦτον τὸν χιλὸν, ὡς μὴ πεινῶν- 

τες τοὺς ἑαυτοῦ φίλους ἄγωσιν. εἰ δὲ δὴ ποτε πορεύοι- 28 
τὸ χαὶ πλεῖστοι μέ}} λοιὲν ἀλμρλδόρῃ προςχαλῶν τοὺς φί- 
ἔους, ἐσπουδαιολο; γεῖτο, ὡς δηλοίη οὃς τιμᾷ, ὥςτε ἔγωγε 
ἐξ ὧν ἀχούίω οὐδένα χρίνω ὑπὸ πλειόνων περιλῆσϑαι 
οὔτε “Ελλήνων οὔτε βαρβάρων. τεχμήριον δὲ τούτου29 
καὶ τόδε. παρὰ μὲν Κύρου δούλου ὄντος οὐδεὶς ἀπίει 

' πρὸς βασιλέα, πλὴν "Ὁρόντας ἐπεχείρησε" χαὶ οὗτος δὴ 
ὃν ᾧετο πιστόν οἱ εἶναι ταχὺ αὐτὸν εὗρε Κύρῳ φιλαί- 
τερον ἢ ἑαυτῷ " παρὰ δὲ βασιλέως πολλοὶ πρὺς Κῦρον 
ἀπῆλϑον, ἐπειδὴ πολέμιοι ἀλλήλοις ἐγένοντο, καὶ οὗτοι 
᾿μῶντοι οἱ μάλιστα ὕπ᾽ αὐτοῦ ἀγαπώμενοι, »γομέζοντες 
παρὰ “Κύρῳ ὄντες ἀγαϑοὶ ἀξιωτέρας ἂν τιμῆς τύ) γχά- 
γεῖν ἢ παρὰ βασιλεῖ. “μέγα δὲ τεχμήριον καὶ τὸ ἐν τῇ 30 
τελευτῇ τοῦ "βίου αὑτῷ γενόμενον ὅτι χαὶ αὐτὸς ἦν ἀγα- 
ϑὺὸς χαὶ χρίνειν ὀρϑῶς ἐδύνατο τοὺς πιστοὺς καὶ εἰ- 
νους χαὶ βεβαίους. ἀποϑνήσχοντος. γὰρ αὐτοῦ πάντες 1 

οἱ περὶ αὐτὸν φίλοι. χαὶ συντράπεζοι ἀπέϑανον μαχό- 
μενοι ὑπὲρ Κύρου πλ ἣν “Ἵριαίου " οὗτος δὲ τεταγμένος 
ἐτύνχανεν. ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ τοῦ ἱππικοῦ ἄρχων" ὡς δ᾽ 



ν 

34 ΡΒ, ὌΨ., ᾿ 

ἤσϑετο Κῦρον πεπτωχότα, ἔφυγεν ἔχων καὶ τὸ στράτευ- Μ' 
ἐα πᾶν οὗ ἡγεῖτο. 

ΘΟΑΡυΟ  Χ. 

Βοχ οαδίτα Ογυὶ ἱηνδαϊε, εἰτιβαιια Βᾶυθανὰ5 φορίδϑ ξιιραῖ, βεὸ 
ὉΡ τενευτεμιίθιιβ Ογϑβοὶβ ἴρ56 ἔαραίτιν, 

4 Ἔνταῦϑα δὴ Κύρου ἀποτέμνεται ἤ χεφαλὴ καὶ χεὶρ 
Υ δεξιά. βασιλεὺς δὲ χαὶ οἱ σὺν αὐτῷ διώκων. εἰςπίπτει 
εἰς τὸ Κύρειον κονεμομμ καὶ οἱ μὲν μετὰ βοπο κι᾿ ᾿ 

σὺν αὐτῷ ἡνέ τὲ λα πολλὰ διαρπάζου σι καὶ τὴν Φω. 

ΕἸ ἡρόνδν τα εἶναι λαμβάνει. ᾧ δὲ Πηλησία ἢ γεωτέρα λη: 
φϑεῖσα ὑπὸ τῶν ἰμιεων βασιλέα δια νοζεν γυμνὴ πρὸς τῶ» 

καὶ νειὰ ιρδάρν ϑθσι πολλοὺς μιὲν τῶν ᾿ἁρπαζόντων᾽ ἀπέ. " 
χτειναν, οἱ δὲ χαὶ αὐτῶν ἀπέϑανον" οὐ μὴν ἔφυγόν γξ, ὶ 
ἀλλὰ καὶ ταύτην ἔσωσαν καὶ ἄλλα ὁπόσα ἐντὸς αὐτῶν εἴ 

4 χαὶ χρήματα χαὶ ἄν "ϑρωποι ἐγένοντο πάντα ἔσωσαν. ἐν-. 
ταῦϑα διέσχον ἀλλήλων βασιλεύς τε χαὶ οἱ Ἕλληνες ὡς 
τριάκοντα στάδια, οἱ μὲν διώκοντες τοὺς χαϑ'᾽ αὑτοὺς Ἱ 
ὡς πάντας νικῶντες, οἱ δ᾽ “ἁρπάζοντες ὡς .ἦδη πάντες " 

5 νικῶντες. ἐπεὶ δ᾽ ἤσϑοντο οἱ μὲν “Ἕλληνες ὅτι βασιλεὺς μ 
σὺν τῷ στρατεύματι ἐν τοῖς σχευοᾳόροις εἴη, βασιλεὺς, ἣ 

δ᾽ αὐ ἤκουσε Τισσαφέρνους ὅτι οἱ “Ἕλληνες γιχ(ῦεν τὸ ἢ 
χαϑ᾽ αἰτοὶς χαὶ εἰς τὸ πρόσϑεν οἴχονται διώκοντες, 
ἐνταῦϑα δὴ βασιλ εὲς μὲν ἀϑροίζει τὲ τοὺς ἑαυτοῦ χαὶ, 
συντάττεται, ὃ δὲ Κλέαρχος ἐβουλεύετο Πρόξενον καλές, Ἷ 
σας, πλησιαίτατος γὰρ ἢν» εἶ πέμποιέν τινας ἢ πάντες τ 

6 ἴοιεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἀρήξοντες. ἐν τούτῳ χαὶ βα- 
σιλεὺς δῆλος ἦν προςιὼν πάλιν ὡς ἐδόχει ὄπισϑεν. χαὶ 
οἱ μὲν Ἕλληνες στραφέντες παρεσχευάζοντο ὡς ταύτη ἢ 
προςιόντος καὶ δεξόμενοι, ὃ δὲ βασιλεὺς ταύτῃ μὲν οὐχ 
ἦγεν, ἢ, δὲ παοῆλϑεν ἔξω τοῦ εὐωνύμου κέρατος ταύτῃ ὦ 
χαὶ ἀπήγαγεν, ἀναλαβὼν καὶ τοὺς ἐν τῇ μάχῃ κατ 
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τοὺς Ἕλληνας αὐτομολήσαντας χαὶ “Τισσαφέρνην καὶ 
τοὺς σὺν αὐτῷ. ὃ γὰρ Τισσαφέρνης ἐν τῇ πρώτῃ συν- 
ὀδῳ οὐχ ἔφυγεν, ἀλλὰ διήλασε παρὰ τὸν ποταμὸν χα- 
τὰ τοὺς Ἕλληνας πελταστάς: διελαύνων δὲ κατέχανε 
μὲν οὐδέν ας διαστάντες δ᾽ οἱ Ἕλληνες ἔπαιον καὶ ἠκόν- 
τιΐον αὐτοῖς" ᾿Επισϑένης δὲ ᾿Ἱμφιπολίτης ἦρχε τῶν 
πελταστῶν καὶ ἐλέγετο φρόνιμος γενέσϑαι. ὃ δ᾽ οὖν Τισς- 8 
σαφέρνης ὡς μεῖον ἔχων ἃ ἀπηλλάγη, πάλιν μὲν οὐχ ἀνα- 
στρέφει, εἰς δὲ τὸ στρατόπεδον ἀφιχόμενος τὸ τῶν Ἑλ- 
λήνων ἐχεῖ συντυγχάνει βασιλεῖ, ᾿χαὶ ὁμοῦ δὴ πάλιν 
συνταξάμενοι ἐπορεύοντο. ἐπεὶ δ᾽ ἦσαν χατὰ τὸ εὐώνυ- 9 
μον τῶν Ελλήνων χέρας, ἔδεισαν οἱ “Ἕλληνες ι ποος- 
ἄγοιεν πρὺς τὸ χέρας καὶ περιπτύξαντες ἀμφοτέρωϑεν 

β αὐτοὺς καταχήψειαν " καὶ ἐδόχει αὐτοῖς ἀναπτύ σσειν τὸ 
χέρας καὶ ποιήσασϑαι ὄπισϑεν τὸν ποταιιόν. ἐν ᾧ δὲ! 
ταῦτα ἑβουλ εὔοντο χαὶ δὴ βασι). εὺς παραμειψάμενος εἰς 
τὸ αὐτὸ σχῆκια κατέστησεν ἀντίαν τὴν φάλαγγα ὥςπερ 
τὸ πρῶτον μαχούμενος συγήει. «ὡς δὲ εἶδον οἱ Ἕλληνες 
ἐγγὺς τε ὄντας καὶ παρατεταγμένους. αὖϑις παιανίσαν- 

ἵτες ἐπήεσαν πολὺ ἔτι πϑοϑυμόξερυν ἢ τὸ πρόσϑεν. ΜῚ 
δ᾽ αὖ ᾿βάρβαροι οὐχ ἐδέχοντο, ἀλλ᾽ ἐκ πλέονος ἢ τὸ 
ούσϑεν ἔφευγον " οἱ ες ἐπεδίωχον μέγοι κώμης τενύς " 
ἐνταῦϑα δ᾽ ἔστησαν. “Ἕλληνες " ὑπὲρ γὰο τῆς χιύμιης 
γήλοφος, ἦν, ἐφ᾽ οὗ ̓ ἀμεανράφησαιν οἱ ἀκπᾳὶ βασιλέα, 

ζοὶ μὲν οὐχέτι, τῶν δὲ ἱππέων ὃ λόφος ἐνεπλήσϑη, 
ὥςτε τὸ ποιούμενον μὴ γιγνιύσχειν. χαὶ τὸ βασίλειον ση- 
εεἴον δρᾶν ἔφασαν, ἀετόν τινα χϑυσοῦν ἐπὶ πέλτης ἐπὶ 
ὕλου ἀνατεταμένον. ἐπεὶ δὲ χαὶ ἐνταῦϑ᾽ ἐχώρουν οἱ Ἕλ-13 
ἡγὲς, λείπουσι δὴ χαὶ τὸν λόφον οἱ ἱππεῖς" οὐ μὴν ἔτι 

9. ἀναπτύσσει ϑεγναῖ μος ὑρυθιτην δἰΐδπι πὶ σπ]σανῖ προ 
πρὶεχ βἰδτπᾶ. Νδν ἀριιὰ Ῥ]αΐομθπι [μ6σ. 1. ΙΧ, ρῥ. 53. τὰ 
ερὶ τοὺς νομοὺς γεγῷ ὁαμ μένα {φαίνεσϑαι πελ λυ άνΑ μα- 
ῷ χάλλιστά τε χαὶ ἄοιστα. ορτμνοντιπι ΠΡ τόστισν Ξουῖρ ιν 

συ ϊσαΐὰ διατυπούμ εν σοι ρομ θεία ρϑβὶ δὶς τἶ διατετε πω-- 

ἕνες τοϑιϊτιιατιν 19, ἀετόν τινα χουσοῦν ἐπὶ πέλτης ἐπὶ ξύλου 
νατετεένον} πέλτη ναντῖουβ τιϑὰ δίς ἀθ Βαβῖᾳ δαρίθιείαπν. ξύ- 
υ ατῖοπι απ οἷἱ ᾿ἄδιτιπν ΠΟῚ ἀρρᾶγεδξ, ξυστοι' οσοπίδοῖς [{ε|-- 

ἰπηβοῦιιιβ. αοὐ 4εὶ ῬγΌΒ οὶ βὶς ἈσοΙρἶοὲ εὖ οϑβῖ ἀρτα Εατουϊπιιπ 
υστοῖς. ἀχοντίοις. ξυστὸν τῷ δόρατι ἐπιχείμενον. Ῥταρροϑίτιο 
ἴεν θαάεπη ϑθορε ὶφ μοπίϊων. Ρ]αῖο Ερῖνι. 1. ρ. 330. Β, 
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ἀϑρύοι ἀλλ᾽ ἄλλοι ἄλλοθεν" ἐψιλοῦτο δ᾽ ὃ λόφος τῶ! 
4Ἴλἱππέων " τέλος δὲ καὶ πάντες ἀπεχώρησαν. ὃ οὖν Κλέε 

αρχος οὐχ ἀνεβίβαζεν ἐπὶ τὸν λόφον ; ἀλλ᾽ ὑπὸ αὐτὸν 
στήσας τὸ στράτευμα πέμπει “ἔχιον τὸν Συρακόσιον 
χαὶ ἄλλον ἐπὶ τὸν λόφον καὶ κελεύει κατιδόντας τὰ ὑπὲς 

15τοῖ λόφου τί ἐστιν ἀπαγγεῖλαι. καὶ ὃ «“ύχιος ἤλασέ τὶ 
καὶ ἰδὼν ἀπαγγέλλει. ὅτι φεύγουσιν ἀνὰ χράτος. σχεδδὶι 

166 ὃτε ταῦτα ἣν χαὶ ἥλιος ἐδύετο. ἐνταῦϑα δ᾽ ἔστησαν 
οἱ Ἕλληνες χαὶ ϑέιιενοι τὰ ὅπλα ἀνεπαΐογτο" χαὶ διὰ 
μὲν ἐθαύμαζον ὅτε οὐδαμοῦ Κῦρος φαΐνοιτο οὐδ᾽ ἄ)- 
λος ἀπ᾽ αὑτοῦ οὐδεὶς παρείη " οὐ γὰρ ἤδεσαν αὖτ 7 
τεϑνηχότα, ἀλλ᾽ εἴχαζον ἢ διώχοντα οἴχεσϑαι ἢ χατ 

͵ 

1γληψόμενόν τι προξλη ηλακέναι" χαὶ αὐτοὶ ἐβουλεύοντο εἰ 
αὐτοῦ μείν αντὲς τὰ σχευοφόρα ἐνταῦϑα ἄγοιντο ὶ ἃ 
οἱεὲν ἐπὶ τὸ στρατύπεδον. ἔδοξεν οἷν αὐτοῖς ἀπιέναι" καὶ 

τϑἀφιχνοῦνται. ἀμφὶ δόρπηστον ἐπὶ τὰς σχηνάς. ταῦτ 
μὲν τῆς ἡμέρας τοῦτο τὸ τέλος ἐ ἐγέ ἔνετο. χαταλαμιβάν 
δὲ τῶν τε ἄλλων χρημάτων τὰ πλεῖστα διη "Ῥπασμέν 
χαὶ εἴ τι σιτίον ἢ ποτὸν ἣν, χαὶ τὰς ἁμιάξας, μεστ 
ἀλεύρων καὶ οἴνου, ἃς παθεσχευάσατο Κῖἔρος, ἵνα 
ποτὲ σφοδοὰ τὸ στράτευμα λάβοι ἔνδεια, διαδοίη Το 
Ἕλλησιν" ἦσαν δ᾽ αὗται τετραχύσιαι ὡς ἐλέγοντο ἅμα 

1οξαι" χαὶ ταύτας τότε οἱ σὸν βασιλεῖ διΐ Ἰρπασανε ὡ 

ἄδειπν Ὧι ἦσαν οἱ πλεῖστοι τῶν Ἑλλήνων" ἦσαν δὲ 
ἀνάριστοι" πρὶν γὰρ δὴ καταλῦσαι τὸ στράτευμα π 

᾿ ἄριστον βασιλϑδι: ἐφάνη. ταύτην ειὲν οὖν τὴν 
οὕτω διεγένοντο. 

ἐλθὼν εἰς Πελοπόννησον εἷς ᾿θλυμπίαν. ἼΚεπ. Βεῖρ. ΑἸΒεπ. 
ᾧ. συνελϑοῦσιν εἰς ταὐτὸ τοῖς νησιώταις εἰς μίαν νῆσον. 
πθᾶ5 Ταοϊΐοο ο. 31. Ρ. 96. εἀ. Οε. ἐν δέλτῳ ἐν ξύλῳ γρά. 
δὲ δηΐπν 116 ροίδιι5. σαατα ἐγξύλῳ βου ῖρ51888 ̓ τἰἀεῖων. 



Β. 

Α ΨΩΓΥ Ἑ, 

Ῥοκενι ἴθ Οταθοὶ ἀθ Ἵαράβ ὐγυὶΐ σουϊϊοσες ἔαοιξ Αὐΐαθο σθ-- 
συν Ῥευβασιτ οἴοτυιπὶ. [θὲ δαἀνεηπιπὶ ἰοσδὶϊ τοσῖβ ἄτα Οτδε-- 

. ΟοΥ Ροβοαμ, «αρΡι5 ξου ἴον σεβροπάδϊ πηρυίρηῖβ ΟἸδάγοθτ. 

’ } Ἂ - Ὁ, μὲν οὖν ἦϑ9 ροίσϑη Κύρῳ τὸ “Ἑλληνιχόν, ὅτε ἐπὶ τὸν 1 
, 

ἀδελφὸν “Ἱρταξέρξην ἐστρατεύετο, καὶ ὅσα ἐν τῇ ἀνόδω 
ἐπράχϑη, καὶ ὡς ἡ μάχη ἐγένετο καὶ ὡς Κῦρος ἐτελεύ- 
τήσε χαὶ ὡς ἐπὶ μὲ στρατόπεδον ἐλϑόντες οἱ Ἕλληνες 
᾿ἐκοιμήϑησαν οἰόμενοι τὰ πάντα γιχᾶν χαὶ Κῦρον ζῆν, 
ἐν τῷ ἔμπροσϑεν λόγῳ δεδήλωται. ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ 2 
συνελϑόντες οἱ στρατηγοὶ ἐϑαέμαϊ Ὃν ὅτε Κῦρος οὔτε 
ἄλλον πέιιποι σημανοῦντα διτε χοὴ ποιεῖν οὔτε αὐτὸς 
φαίνοιτο. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς συσχευασαμένοις ἃ εἶχον 
χαὶ ἑξοπλ ισαμένοις προϊέναι εἰς τὸ πρόσϑεν ; ἕως Κύρῳ 
συμμείξειαν. ἤδη δὲ ἐν δομῇ ὄντων ἅμα ἡλίω ἀνίσχοντι 3 
ἦλϑε Προχλῆς ὃ Τευϑρανίας ἄρχων, γεγονὼς ἀπὸ Ζ[η- 
μαράτου τοῦ “Πάκωνος, χαὶ Γλοῦς ὃ ἥταμιώ οὗτοι ἕλε-- 
γον ὅτι Κῦρος μὲν τέϑνηχεν, “ριαῖος δὲ πεφευγὼς ἐν 
τῷ σταϑμῷ εἴη, μετὰ τῶν ἄλλων βαρβάρων ὅϑεν τῇ 
προτεραίᾳ ὠρμῶντο. καὶ λέγοι ὅτι ταύτην κὲν τὴν ἡμέ- 
ραν περιμείνειεν ἂν αὐτούς, εἰ μέλλοιεν ἥχειν, τῇ δὲ 
ἄλλῃ ἀπιέναι φαίη ἐπὶ Ἰωνίας, δϑενσεο δλϑέ ταῦτα 
ἀκούσαντες οἱ στρατη) "οἱ χαὶ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες πυνϑα- 
γόμενοι βαρέως ἔφερον. Κλέαρχος δὲ τάδε εἶπεν. .Χ4λλ᾽ 
ὥφελε μὲν Κῦρος ζῆν " ἐπεὶ δὲ τετελεύ τῆχεν., ἀπα γῶᾶ- 
λετε ““ριαίῳ ὅτι ἡμεῖς γιχῶμέν τε βασιλέ ἕα καὶ ὡς ὁρᾶτε 
οὐδεὶς ἔτι ἡμῖν μάχεται, χαὶ εἶ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, ἐπο- 
θευόμεϑα ἂν ἐπὶ βασιλέα. ἐπαγγελλόμεϑα δὲ ᾿Πριαίῳ, 
ἐὰν ἐνθάδε ἔλϑη, εἰς τὸν ϑρύνον τὸν βασίλειον χαϑιεῖν 
αὐτόν᾽ τῶν γὰρ μάχῃ νιχώντων καὶ τὸ ἄρχειν ἐστί. 
ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀποστέλλει τοὺς ἀγγέλους καὶ σὺν αὐτοῖς ὅ 
“Χειρίσοφον τὸν «“Ἰάχωνα χαὶ ἤϊένωνα τὸν Θετταλόν" 
καὶ γὰρ αὐτὸς Π]Ἰένων ἐβούλετο" ἣν γὰρ φίλος χαὶ ξέ- 
γος “ριαίου, οἵ μιὲν ᾧχοντο, Κλέαρχος δὲ περιέμενε, τὸ 6 
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δὲ στράτευμα ἐπορίζετο σῖτον ὅπως ἐδύνατο ἐχ τῶν 
ὑποζυγίων κόπτοντες τοὺς βοῦς χαὶ ὄνους " ξύλοις δ᾽ 
ἐχρῶντο μιχρὺν προϊόντες ἀπὸ τῆς φάλαγγος οὗ ἥ μά- 
χη ἐγένετο τοῖς τὲ οἰστοῖς πολλοῖς οὖσιν, οὗς ἠνάγχκα- 
ζο» οἱ “Ἔλ) ληνες ἐκβάλ) λειν τοὺς αὐτομολοῦντας παρὰ βα- 
σιλέως, καὶ τοῖς γέῤροις χαὶ ταῖς ἀσπίσι ταῖς ξυλέναις 
ταῖς «Ἵἰγυπτίαις ᾿ πολλαὶ δὲ καὶ πέλται καὶ ἅμαξαι ἦσαν 
ἔρεσϑαι ἔρημοι" οἷς πᾶσι χρώμενοι χρέα ἕψοντες 

7 ἤσϑιον ἐκείνην τὴν ἡμέραν. καὶ ἤδη τὲ ἣν περὶ πλή- 
ϑὺυ σαν ἀγορὰν καὶ ἔρχονται παρὰ δὰ ἕως καὶ Τισσα- 
φέρνους χήρυχες οἱ μὲν ἄλλοι βάρβαροι" ἦν δ᾽ αὐτῶν 
Φαλῖνος εἷς “Ελλην, ὃς ἐτύγχανε παρὰ Τισσαφέρνει ὧν 

χαὶ ἐντίμως ἔχων " καὶ γὰρ προςεποιεῖτο ἐπιστήμων εἶ- 
8 γαὶ τῶν ἀμᾳὶ τάξεις τε καὶ ὁπλομαχίαν. οὗτοι δὲ προς- 

ἐλϑόντες χαὶ καλέσαντες τοὶς τῶν Ἑλλήνων ἄρχοντας 
λέγουσιν ὅτι βασιλεὲς χελεύεε τοὺς Ἕλληνας, ἐπεὶ νιχῶν 
τυγχάνει χαὶ Κῦρον ἀπέχτονε, παραδόντας τὰ ὅπλα ἰόν-- 
τας ἐπὶ τὰς βασιλέως ϑίρας εὑρίσχεσϑαι ἄν τι δύνων- 

9 ται ἄγαϑόν. ταῦτα μὲν εἶπον οἱ βασιλέως κήρουχες " οἵ 
δὲ Ἕλληνες βαρέως μὲν ἤκουσαν, ὅμως δὲ Κλέαρχος 
τοσοῦτον εἶπεν ὅτι οὐ τῶν νικώντων εἰ τὰ ὅπλα πα- 
ραδιδύναι" ἀλλ᾽, ἕξη, ὑμεῖς μέν, ὦ ἀνρες στρατηγοί, 
τούτοις ἀποχρίνασϑε ὃ.τε εὐλλευδδῳ τε χαὶ ἄριστον ἕχε- 
τε ἐγὼ δὲ αὐτίχα ἥξω, ἐκάλεσε γάρ τις αὐτὸν τῶν 
«ς - εν »-ς- κ « ἈΝ -- ’ὔ Ἂν» , ΕΝ 

τπηρέτῶν, ὑπῶς ἴδοι τὰ τερὰ ἐξηρημένα. ἔτυχε γὰρ 
10Οϑυόμενος. ἔνϑα δὴ ἀπεχοίνατο Ἀλεάνωρ μὲν ὃ ᾿Τρχὰς 

πρεσβύτατος ὧν ὅτι ποόσ ϑεν ἀν ἀποθάνοιεν ἢ τὰ ὁσιλά 
παραδοίησαν" Πρός ἐνὸς δὲ ὃ Θηβαῖος. Χ4λλ᾽ ἐγώ, ἔφη, 
ὡ Φαλῖνε, ϑαῦὺ μάζω πότερα ὡς χρατῶν βασιλεὺς αἰτεῖ 
τὰ ὅπλα ἢ ὡς διὰ φιλίαν δῶρα. εἰ μὲν γὰρ ὡς κοα- 
τῶν, τί δεῖ αὐτὸν αἰτεῖν καὶ οὐ λαβεῖν ἐλϑόν» τας εἶ δὲ 
πείσας βούλεται λαβεῖν, λεγέτω τί ἔσται τοῖς στηατική-: 

{1ταις, ἐὰν αὐτῷ ταῦτα χαρίσωνται. πρὸς ταῦτα κλινῦ ἂν 

εἶπε, Βασιλεὺς γιχᾶν ἡγεῖται, ΜΕΤ Σ ρον ἀπέχτοτε. τίς 
γὰρ αὐ τῷ ἔστιν )ςτις τῆς “ἀρχῆς ἀντιποιεῖται : : γομίζεε 

Ἂ 

δὲ χαὶ ὑμᾶς ἑαυτοῦ εἶναι, ἔχων ἐγ μέσῃ τῇ ἑαυτοῦ χώ- 

6. οἰστοῖς] Ῥαϊϊεπῖου ἱπ οὐ οι θιις τὰ πων ὀϊστοῖς. 4ιιαμ-- 

τἰς πὸ ρΡοοῖδβ φυϊάθπν Ατέρδοβ δρίσαπι ἤδϑης ἀπαετεςίω οἱδὶ οοποοβϑ- 

δίδδο ἀυκτ πιοπιιουῖξ ΒΟυΞΟΏτϊΙ3- 

-.- “ὦ, ,.. ἘΔ “ἘΣ 

“ῃ»ᾳ-πι ΄᾿ὦῷὋὁἘἜἘἜὌὁὌἜὌἘὄὄἕδ ὔὕΩῳ ὡὃΧ “αἱ δῷ 
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ρᾷ χαι ποταμῶν ἐντὸς ἀδιαβάτων. χαὶ πλῆϑος ἀνϑρώ- 
πων ἐφ᾽ ὑμᾶς δυνάκιεν Ἂς ἀγαγεῖν ὅσον οὐδ᾽ εἰ παρέχοι 
ὑμῖν δύναισϑε τὰ ἀποχτεῖναι. μετὰ τοῦτον Θεύπομιπος12 
“«Αϑηναῖος εἶπεν, Ὦ (βαλῖνε. »ὔν, ὡς σὺ ὁρῷς, ἡμῖν οὐ-- 
δὲν ἔστιν ἀγαϑὸν ἀλλο εἶ μὴ ὅπλα καὶ ἀρετή. ὕπλα 
μὲν οὖν ἔχοντες οἰόμεϑα ἂν καὶ τῇ ἀρετῇ χοῆσϑαι, 
παραδόντες δ᾽ ἂν ταῦτα καὶ τῶν σωμάτων στερηϑῆ- 
γαι. μὴ οὖν οἷου τὰ μόνα ἀταϑὰ ἡμῖν ῦντα ὑμῖν πα- 
ραδώσειν. ἀλλὰ σὺν τούτοις χαὶ περὶ τιῦν ὑμετέρων ἀγα- 
ϑῶν μαχοτ, (μεϑα. ἀχούσας δὲ ταῦ τα ὁ Φιλῖνος ἐγέλασε! 8 
καὶ εἶπεν, ““λλὰ φιλοσόφῳ μιὲν ἔοιχας. ὦ γεανίσκε, καὶ 
λέγεις οὐκ ἀχάριστα" ἰσϑι μιέγτοι ἀνόητος ὧν, εἰ οἴει 
τὴν ὑμετέραν ἀρετὴν περιγενέσϑαι ἂν τῖς πλεῶΣ δυ- 
γάμεως. ἄλλους δέ τινας ἔφασαν λέγειν ὑπομαλαχιζομέ-14 
γνοὺς ὡς καὶ Κύρῳ πιστοὶ ἐγένοντο χαὶ βασιλεῖ ἂν πολ- 
λοῦ ἄξιοι γένοιντο, εἶ βούλοιτο ΨΔῸΣ. γενέσθαι" χαὶ εἴτε 
ἄλλο τι ϑέλοι χρῆσϑαι εἶτ᾿ ἐπ “ἰἴγυπτον στρατεύειν, 
συγκατασιρέψαιντ᾽ ἀν αὐτῷ, ἐν τούτῳ Κλέκογος ἦχε,15 
καὶ ἠρώτησεν εἰ ἤδη ἀποχεχριμέγοι εἶεν. (Ῥαλῖνος δὲ 
ὑπολαβὼν εἶπεν, Οὗτοι μέν, ὦ Κλέαρχε, ἄλλος ἄλλα λέ- 
γει" σὺ δ᾽ ἡμῖν εἰπὲ τί λέγεις. ὃ δ᾽ εἶπεν, ᾿Εγώ σε, ὦ 16 
Φαλῖνε, ἄσμενος ἑώρακα, οἶμαι δὲ χαὶ οἱ ἄλλοι πάντες" 
σύ τὲ γὰρ “Ἕλλην εἰ καὶ ἡμεῖς τοσοῖ τοι ὕντες ὅσοις σὺ 
ὑρῦῶς. ἐν τοιού τοις δὲ ὄντες πράγμασι σι εἰβουλεεόμεϑά 
σοι τί χρὴ ποιεῖν περὶ (ὧὠν λέγεις. σὺ οὖν πρὺς ϑεῶν1 
σι εβούλευσον ἡμῖν δ,τε σοι δρκεῖ κάλλιστον καὶ ἄρι- 
στον εἰγαι, χαὶ ὃ σοι τιμὴν οἴσει εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον 
ἀναλεγόμενον, ὅτι (αλῖνός ποτε πειᾳϑεὶς παρὰ βασι- 
λέως μρρλιύδινον τοὺς “Ἕλληνας τὰ ὅπλα παραδοῦναι ξυμ- 
βουλετομένοις ξυνεβούλευσεν αὐ τοῖς τάδε. οἶσϑα δὲ ὅτι 
ἀνάγχη λέζεσϑαι ἐν τῇ ᾿Ελλάδι ἃ ἂν σι ηβουλεύσῃς. δ18 
δὲ Κλέαρχος ταῦτα ὑπήγετο βουλόμενος χαὶ αὐτὸν τὸν 
παρὰ βασιλέως πρεσβεύοντα ξυμβου λεῦῖσαι μὴ παραδοῦ- 
γαι τὰ ὅπλα, ὕπως εὐέλπιδες ιιἄλλον εἶεν οἱ Ἕλληνες. 

17. ἀναλεγόμενον} Ἐποσιιιῖ Ζυὶ ἱπλουρ τ δίδυ θεν ἀναγινὼ- 
σχόμενον ἥἡύσμν βἰρηὶβοατίουθ αν ἴηι βϑηϊτθηϊαν ἈΡ 1Π|π δοιαὶθ 
ΑἸἸσπᾶπὶ ἰηΐογθηῖος, Ῥυοθάαθιὶς οογγθοῖίο δίοτὶ πάντα λεγόμενον, 
αὐ Ρ]αίο αἴχὶὶ Οοηνῖνίο Ρ' 208, Ε, μνήμην αὑτοῖς εἰς τὸν ἔπει- 
τα χρόνον πάντα ποριζόμενοι, 
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Φαλῖνος δὲ ἱποστρέψας παρὰ τὴν δόξαν. αὐτοῦ εἶπεν, 
19Ἐγώ, εἴ μεὲν τῶν μερίων ἐλπίδων μέα τις ὑμῖν ἐστι σω- 
ϑῆναι “πολεμοῦντας ϑασιλεῖ. συμβουλεύω μὴ παραδιδό- 
γαὶ τὰ δπλα᾽ εἰ δέ τοι μηδεμία “σωτηρίας ἐστὶν ἐλπὶς 
ἄχοντος βασιλέ ἕως. σι μβουλεύω σώ: ζεσϑαι ὑμῖν ὅπῃ δυ- 

2ΖΟνατύν. Κλέαρχος δὲ πρὸς ταῦτα εἶπεν, ᾿1λλὰ ταῦτα μὲν 
δὴ σὺ λέγεις " παρ᾽ ἡμιῶν δὲ ἀπάγγελλε τάδε ὅτι ἡμεῖς 
οἰόμεθα, εἶ μὲν δέοι βασιλεῖ φίλους εἶναι, πλείονος ἂν 
ἄξιοι εἶναι φίλοι ἔχοντες τὰ ὅπλα ἢ παραδόντες ἄλλῳ, 
εἰ δὲ δέοι πολεμεῖν, ἄμεινον ἂν πολεμεῖν ἔχοντες τὰ 

21ὃπλα ἢ ἄλλῳ πάρδὲν τες. ὃ δὲ Φαλῖνος εἶπε, Ταῦτα 
μὲν δὴ ἀπαγγελοῦμεν" ἀλλὰ χαὶ τάδε ὑμῖν εἰπεῖν ἐχέ- 
λευσε βασιλεὺς ὅτι μέν θυσι μὲν αὐτοῦ σπονδαὶ εἴησαν, 
προϊοῦσι δὲ χαὶ ἀπιοῖσε πόλεμιος. εἴπειτε οὖν χαὶ περὶ 
τούτου πότερα μενεῖτε χαὶ σπονδαί εἶσιν ἢ ὡς 7 πολέμιϑυ 

Φῦντος παρ᾽ ὑμῶν ἀπαγγελιῦ. Κλέαρχος δ᾽ ἔλεξεν, “Ἵπάγ- 
γελλε τοίνυν χαὶ περὶ τούτου ὅτι χαὶ ἡμεῖν ταὐτὰ δοχεῖ 
ἅπερ καὶ βασιλεῖ. "Τί οὖν ταῦτά ἐστιν; ἔφη ὁ Φαλῖ- 
γος. ἀπεχθίνατο Κλέαρχος, Ἢν μὲν μένωμεν, σπονδαί, 

2ϑδἀπιοῦσι δὲ καὶ προϊοῦσι πόλεμος. ὃ δὲ πάλιν ἠρώτησε, 
“Σπονδὰς ἢ πόλεμον ἀπαγγελῶ; Κλέαρχος δὲ ταὐτὰ πά- 
λιν ἀπεχρίνατο, Σπονδαὶ μὲν ̓μένουσιν, ἀπιοῦσι δὲ ἢ 
προϊοῦσι πόλ ἐμὸς. διτι δὲ ποιήσοι οὐ διεσήμηνε, 

ΟΡ. ΣΕ 

Ἀεκάριιηξ παπο δά Αὐϊαθυστη στηϊβϑὶ, ατὶ ἀδἔγε εῖδη8 ΥΘΘΤ ΤΩ 
οὐ] αἴτιινν βθοῖιπὶ σομϊτιησὶ ἐτπιθοὶ αγαθοοβ ᾿ἄϑινιπι τοάίζετο. Παχαα 
δὰ εἰιπὶ ργοΐθοις Ροβίζιιδυι ἔοεο τι ᾿ηΐου 56 δοϊξβθηῖϊ, ἀθ που 
δοπϑιϊ απ, «πιοά αἰΐὰ {πιᾶπι {πιὰ τεπρουαμξ τ]ὰ ΡΥ ἜΝ. ἘΠῚ 6558 
ἀδοευπιηῖ. Ροβινίαϊο Δα πε Ῥγορυθϑϑὶ σορεμΐθ γοσοπ Ρτο-το 
ΒΙΠαῖπι ΡΉΡΕΣ ἰτηχγὲ-. 

1 Φαλῖνος μιὲν δὴ ἀἴχετο χαὶ οἵ σὲν αὐτῷ. οἱ δὲ πα- 
ρὰ “Ἵριαίου ἦχον Τροχλῆς καὶ Χειρίσοφος" ἥϊἸένων δὲ 
αὐτοῦ ἔμενε παρὰ ᾿“ριαίῳ. οὗτο:! δὲ ἔλεγον ὅτι πολλοὺς ᾿ 
αἰη ᾿Ζριαῖος. εἶναι Πέρσας ἑαυτοῦ κγθλου οὕς οὐχ 9 ; 

190. εἰ τῶν μυρίων ἐλττίδων μία τις ὑμῖν ἔστι σωϑῆναι]} Ῥῖο- Ι 
ἄοτις Ἐχς: Ψαῖῖς. Ρ- 68. 15. εἰ τῶν ἑχατὸν ἐλπίδα μίαν εἶχεν 
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ἄν ἀνασχέσϑαι αὐτοῦ βασι). εύοντος " ἀλλ᾽ εἰ βούλεσϑε 
συναπιέναι, ἥκειν ἤδη κελεύει τῆς νυχτός" εἰ δὲ μή, 
αὐτὸς πρωὶ ἀπιέναι φησίν. ὃ δὲ Κλέαρχος εἶπεν, ζΖ4λλ᾽ 
οὕτω χϑὴ ποιεῖν" ἐὰν μὲν ἥκωμεν, ὥςπερ λέγετε" εἶ δὲ 
μή, πράττετε ὁποῖον ἄν τι. ὑμῖν οἴησϑε ἀνὰ ιστα συμ- 
φέρειν. ὅ,τι δὲ ποιήσοι οὐδὲ τούτοις εἶπε. μετὰ δὲ ταῦ- 
τα ἤδη ἡλίου ΕΥ̓ΘΕΜῸΝ συγχαλέσας τοὺς στρατηγοὺς 
χαὶ Γονονῥὴς ἔλεξε τοιάδε. ἜΝ ο, ὠ ἄνδρες, ᾿ϑυομένῳ 
ἰέναι ἐπὶ ὑλλφλνᾳ οὐχ ἐγὶ Ἴνετο τὰ ἱερά. χαὶ εἰκότως 
ἄρα οὐχ ἐγῆγνε “ ὡς γὰρ ἐγὼ νῦν πὶ ϑάνομαι, ἐν μέ- 
σῳ ἡμῶν χαὶ βασιλέως δ Τἴγρης. ποταμός ἐστι ναυσί- 
πορος, ὃν οὐχ ἂν δυναίμεθα ἄνευ πλοίων διαβῆναι" ̓ 
πλοῖα δὲ ἡμεῖς οὐχ ἔχριιεν. οὐ μὲν δὴὲ αὐτοῦ γε μένειν 
οἷόν τε τὰ γὰρ ἐπιτήδεια οὐχ ἔστιν, ἔχειν" ἰέναι δὲ 
παρὰ τοὺς κό οου φίλ ους πάνυ χαλὰ ἡμῖν τὰ ἱερὰ ἦν. 
ὧδε οὖν χοὴ ποιεῖν" ἀπιόντας δειπνεῖν δ,τε τις ἔγχει" 
ἐπειδὰν δὲ σημήνη τῷ κέρατι ὡς ἀναπαύεσθαι, συ- 
σχευάζεσϑε" ἐπειδὰν δὲ τὸ δεύτερον, ἀνατίϑεσϑε ἐπὶ τὰ 

κ 

ὑποζύγια" ἐπὶ δὲ τῷ τρίτῳ ἕπεσϑε τῷ ἡγουμένῳ, τὰ μὲν ΄ 
ὑποζύγια ἔχοντες ἠρὸς τοῖ ποταμοῦ, τὰ δὲ ὅπλα ἔξω. 
ταῦτα ἀκούσαντες οἱ στρατη) γοὶ χαὶ λοχαγοὶ ἀπῆλϑον καὶ 
δλιρν νυν. χολναὰ, λακὸν. ὃ μὲν ἦρχεν, οἱ δὲ ἐπεί- 

᾽ 

ϑοντο, οὐχ ἑλόμενοι, ἀλλὰ ὁρῶντες ὃτι μόνος ἐφρόν ει 
οἷα ἔδει τὸν ἄρχον τα, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἄπειϑοι ἤσαν.. ἀριϑ-- 

᾿μὺς δὲ τῆς ὁδοῦ ἣν ἦλθον ἔξ Ἐφέσου τῆς Ἰωνίας. μέ- 
χοι τῆς μάχης Ἰπρυδιομὴ τρεῖς χαὶ ἐνενήκοντα, παρασάγ- 
γαι πέντε χαὶ τριάκοντα καὶ πεντακόσιοι, στάϑιοι πεντή-- 
χοόντὰ χαὶ ἑξακιςχίλιοι «χαὶ μύφιοι" ἀ ἀπὸ δὲ τῆς μάχης 
ἐλέγοντο εἶναι εἰς Βαβιυ) μῶγαι στάδιοι ἑξήχοντα καὶ τρια- 
χύσιοι. ἐγτεῦϑεν ἐπεὶ σχότος ἐγένετο ΠΠλτοκύϑης μὲν 

ὃ Θρὰξ ἔχων τούς τε ἱππέας τοὺς μεθ ἑαυτοῦ εἰς τετ- 
΄ταράκοντα καὶ τῶν πεζῶν Θρακῶν ὡς τριακοσίους ηὐ- 
τομύλησε πρὺς βασιλέα. Κλέαρχος δὲ τοῖς ἄλλοις ἡγεῖτο 
κατὰ τὰ παρηγγεῦ, μένα, οἱ δ᾽ ἕποντο. καὶ ἀφικνοῦνται 
εἰς τὸν πρῶτον σταϑμὸν παρὰ ᾿Πριαῖον καὶ τὴν ἐκείνου 
στρατιὰν ἀμιφὶ μέσας νύχτας " καὶ ἐν τάξει ϑέιενοι τὰ 

ἐν τοῖς Ῥωμαίοις. ῬΑ] ατὶ5. ». 138. οὐδεμίαν ἐχ τῶν μυρέων 
ἔχοντες ἐλπίδα σωθῆναι. 

8. ἱέναι ἐπὶ βασιλέα οχ ἴ{ΠΠὸ οὐχ ἐγίγνετο δρῖδᾶ. 5απῖς 
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ὅπλα ξυνῆλθον οἵ στρατηγοὶ χαὶ λοχαγοὶ τῶν Ἑλλή- 
νων παρὰ “Ἵριαῖον" χαὶ ὠποσαν οἱ τε “λληνες χαὶ 
“Πριαῖος χαὶ τῶν σὺν αὐτῷ οἱ χράτιστοι μήτε προ- 
δώσειν ἀλλήλους σύ μμαχοί τε ἔσεσθαι" οἱ δὲ βάρ- 

9 βαροι προςιύμοσαν χαὶ ἡγήσεσϑαι ἀδόλως. ταῦτα δ᾽ 

ἄμοσαν, σφάξαντες ταῦρον χαὶ λύχον χαὶ κάπρον χαὶ 
κριὸν εἷς ἀσπίδα, οἱ μὲν λληνες βάπτοντες ξίφος, 

100 δὲ βάρβαροι }ύ͵ γχ7)}». ἐπεὶ δὲ τὰ πιστὰ ἐγέ ὝΕΤΟ, εἶπεν 
ὃ Κλέαρχος, 2) ἢ δή, (ὃ ᾿7οιαῖε, ἐπείπερ ὁ αὐτὸς ὑμῖν 
στόλος ἐστὶ χαὶ ἡμῖν, εἰπὲ τίνα 77 (ὑμὴν ἔχεις περὶ τῆς 
πορείας, πότερον ἄπιμεν ἥνπερ ἤλϑομεν κι ἄλλην τινὰ 

11 ἐγνενοηκέναι δοχεῖς ὑδὸν χρείττω. ὃ δ᾽ ἐἴτιεν, Ἣν μὲν 
ἢἮλ ϑομεν ἀπιόντες παντεέλιῆς ἂν ὑπὸ λιιοῖ ἀπολοίμεϑα" 
ὑπάρχει γὰρ νῦν ἡμῖν. οὐδὲν τῶν ἐπιτηδείων, ἑπταχαί- 
δεχα γὰρ σταϑιιῶν τῶν ἐγγυτάτω οὐδὲ δεῦρο ἰόντες ἐχ 
τῆς χώρας οὐδὲν εἴχομεν ᾿λαμιβᾶν εἰν" ἔνϑα δ᾽ εἴτι ἦν, 
ἡμεῖς διαπορευόμενοι χκατεδαπανήσαμεν. γὺῦὺν δ᾽ ἐπινοοῦ- 
μὲν πορεύεσϑαι μαχροτέραν μέν, τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων 

12οὺχ ἀπορήσομεν. πορευτέον δ᾽ 1 μῖν τοὺ ς πρώτους ὑτῶθα 
μοὺς ὡς ἂν δυν ὠμεϑα μαχροτάτους, γα ὡς πλεῖστον 
ἀποσπασϑῶμεν τοῦ βασιλιχοῦ στρατεύματος " ἣν γὰρ 
ἅπαξ δύο ἢ τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν ἀπόσχγωμεν, οὐχέτι μὴ 
δύνηται βασιλεὺς ἡμᾶς καταλαβεῖν. ὀλίγω μὲν γὰρ 
στρατεύματι οὐ τολιιήσει ἐφέπεσϑαι" πολὺν δ᾽ ἔχων 
στόλον οὐ δυνήσεται ταχέως πορεύεσϑαι 4 ἴσως δὲ χαὶ τῷν 
ἐπιτη δεί(ον σπανιεῖ. ταῦ ΤῊ, ἔφη. τὴν 7 ἊΨ» (μὴν ἔχω ἔγωγε, 

13 Ἦν δὲ αὑτὴ ἤ στρατηγία οὐδὲν ἄλλο δυναμένη 8 
ἀποδοᾶναι ἢ ἀποφυγεῖν" ἢ δὲ τύχη ἐστρατῇ) ησε κάλ-, 
λιο}". ἐπεὶ “ἀρ ἡμέρα "ἐγένετο ἐπορεύ οντὸ ἐν δεξιᾷ ἔχοντι 
τὲς τὸν ἥλιον, λογε “μενοι ἥξειν ἅμα ἡλίῳ δζνοῆ εἰς 
κώμας τῆς Βαβι) ΧΟΜΩΝ χώρας" καὶ τοῦτο μὲν οὐχ ἐψεύ- 

14σϑησαν. ἕτι δὲ ἀμφὶ δείλην ἔδοξαν πολεμίους δρᾶν ἱπ- 

πέας" χαὶ τῶν τε Ἑλλήνων οὐ μὴ ἔτυχον ἐν ταῖς τά- 
ξεσιν ὑντες εἰς τὰς τάξεις ἔϑεον. χαὶ “Ἵριαῖος, ἐτύγχανε 

γὰρ ἐφ᾽ ἁμάξης πορέι ὀμένος διότι  ἐτέτριτο, χαταβὰς 
15ἐϑωραχίζετο καὶ οἱ σὲν αὐτῷ. ἐν ᾧ δὲ ὡπλίζοντο ἧχον, 

Ὧι ἔνϑα δ᾽ εἶτι ἣν αἀϊοίν οϑὲ εἰς πὶ ἰηἶτα Υ. 3. 4. οἵ δὲ 
ἄλλοι ἀπώλοντο ὑπὸ τὲ τῶν πολεμίων χαὶ χιύγος καὶ εἴτις, 
μοσψ. 11. ἐπινοοῦμεν} ἐπινοῶ ϑεϊιπείάοστιϑ 

ῳ Ἐπι- 

ΞΞἝ τῷὸἭ Ἔ -- ᾿ ἐς. ὅτ ἝΞ ἢ .“-- τὶ 

ε5.- εἰς, 

-ἘΞ- 
Ψ 

-ϑϑῷ ΡΞ Β'.'. 5 “5... ἡ 
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λέγοντες οἱ προπειιᾳ ϑέντες σχοποὶ ὅτι οὐχ ἱπιπεῖς εἶσιν 
ἀλλ᾽ ὑποζύγια νέιιοιτο. χαὶ εὐϑὺς ἔγνωσαν πάντες ὅτι 
ἐγγύς που ἐστρατοπεδεύετο βασι) εἰς᾽ χαὶ γὰρ χαὶ χα- 
πνὸς ἐφαίνετο ἐν κώμαις οὐ προύσω. ἐπ πρ μὰ δὲ ἐπεὶ 16 
μὲν τοὺς πολεμίους οὐχ γεν" ἤδει "ἀρ χαὶ ἀπειοηχό- 
τας τοὺς στρατιώτας χαὶ ἀσίτους ὄντας" ἤδη δὲ χαὶ 
ὀψὲ ἦν" οὐ μέντοι οὐδὲ ἀπέλλινε, φυλαττόμενος μὴ 
δοχοίη φεύγειν, ἀλλ᾽ εὐϑύ ωθον ἄγων ἅμα τῷ ἡλίῳ διο- 
μένω εἷς τὰς ἐγγυτάτω χώμας τοὺς προιτους ἔχων χα- 
τεσκήνωσεν, ἐξ ὧν διήρπαστο ὑπὸ τοῦ βασιλικοῦ στρα- 
τεύματος καὶ αὐτὰ τὰ ἀπὸ τῶν οἰχιῶν ξΞέλα. οἱ μὲν1 
οὖν πρῶτοι ϑμως τρόπῳ τινὶ ἐστρατοπεδεύσαντο, οἱ δὲ. 
ὕστεροι σχοταῖοι ἜΣ ςιόντες (ὡς ἐτύγχανον ἕχαστοι ηὐλί- 

ζοντο, καὶ κραυγὴν πολλὴν ἐποίουν χκαλ οὔντες ἀλλήλους, 
ὥςτε καὶ τοὺς πολεμίους ἀχούειν" ὥςτε οἱ μὲν ἐγγύτατα 
τῶν πολεμίων χαὶ ἔᾳεγον ἐχ τῶν σχὴν μάτων. δῆλον18 
δὲ τοῦτο τῇ ὑστεραίᾳ ἐγένετο " οὔτε γὰρ ὑποὶ ζύγιον ἔτ᾽ 
οὐδὲν ἐφάνη οὔτε στρατόπεδον οὔτε χαπνὸς οὐδαμοῦ 
λησίον. ἐξεπλάγη δέ, ὡς ἔοιχε, χαὶ βασιλεὺς τῇ ἐφόδῳ 

τ οὔ στρατεύματος. ἐδ 7) λωσε δὲ τοῦτο οἷς τῇ Ὁστεραίᾳ 
ἔπραττε. προϊούσης μέντοι τῆς νυχτὺς ταύτης χαὶ τοῖς19 
Ἕλλησι φύβος ἐμπίπτει, χαὶ ϑόουβος χαὶ δοῦπος ἦν 
ἷον εἰχὸς φόβου ἐμπεσόντος γίγνεσϑαι. Κλέαρχος δὲ 

Τολιιίδην ᾿Ηἰλεῖον, ὃν ἐτύγχανεν ἔχων παρ᾽ ἑαυτῷ κή- 
υχα ἄριστον τιν τότε, τοῦτον ἀνειπεῖν ἐχέλευσε σιγὴ ̓ν 
ατακηρύξαντα ὅτι ποοαγορεύουσιν οἱ ἄρχοντες, ὃς ἂν 
ὺν ἀφέντα τὸν ὕγον εἰς τὰ ὕπλα μηνύσῃ, ὅτι λήψεται 
εἰσϑὸν τάλαντον ἀργυρίου. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐκηρύχϑη, 21 
γνωσαν οἱ στρατιῶται ὅτι χενὺς ὃ φόβος εἴη χαὶ οἱ 
θχοντὲς σῶοι. ἅμα δὲ ὄρϑρῳ παρήγγειλεν ὃ Κλέαρχος 
εἰς τάξιν τὰ ὅπλα τίϑεσθαι τοὺς Ῥλλχηνὰς περ εἶχον 
ἦτε ἦν ἡ μάχη. 

10. τοὺς πρώτοις ἔχων τοὺς πρώτους αγὼν Ἰῖρε πιο ον : 
ΒῚ εἰ ἄγων εχ τ᾿νπϊροοάοι ἄγων οἱ  παιεθβέῃ . γάκ πρωταγούς 

3 

ἀγὼν γνυουθηΐββο νἱἰ δι, 

" 



4 

9 

ων 

᾿ κήρυχας περιμένειν ἄχρι ἂν σχολάσῃ. ἐπεὶ δὲ κατέστησε 

ΕΣῚ Ὧ1Β. ἢ. ΟΑ͂Β, ΠΗ͂Σ 

ΜΕ Ἢ αι τῆς «ὐν 

Ῥοβίοτο αἴθ γτοχ βὲὺ Ἰοσαΐοβ ἱπάποῖαϑ Ῥεδε. Εὰβ σομπιβιρδξε 
ῬΤΟΠΙῖ550 ταυίθιη ᾿τπρρίγαὶ ἃ ΟἸδάνοθο, τ πέσιιθ «αὶ Οτδβοοϑ ἴπ 
γἱοο5. σομΠιδαϊιπν ῬΥΔΘΡΡΘΙ: 165 ἀεάιισογρηῖ. [πὶ «πθιι5. ἄσθν οοτη- 
πιουδηῖιν 1 ΊΒΘΆΡΠΘΥμ65 δανθηϊῖ, ἰδ αιιὰτι Οτδθοὶβ ἃ πΐοιιβ, οο Π0-- 
υυβέψα νὰ σαν ΟἸδαροῆο ἃ τόσοι χϑεϊε αὐ 56 ἀδάϊιοοσα ομπηι 
ΓΆΘΟΟΒ5. ρΡδῖθγθζι" ΤῸ ἃ ἐἘΕ}118. 

Ὃ δὲ δὴ ἔγραψα ὃτι βασιλεὺς ἔἐξεπλά ἄγῃ τῇ ἐφόδῳ, 
᾿ «ς 

τῷδε δῆλον ἦν. τῇ μὲν γὰρ πρόσϑεν ἡ ἡμέρᾳ πέμπων τὰ 
ὅπλα παραδιδόναι ἐχέλευε, τότε δὲ ἅμα ἡλίῳ ἀνατέλ.-- 

᾿ 

λοντι κήθυχας ἔπεμψε περὶ σπονδῶν. οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἦλϑον 
πρὸς τοὺς προφύλακας, ἐζήτουν τοὺς ἄρχοντας. ἐπειδὴ 
δὲ ἀπήγγελλον οἱ προφύλαχες, Κλέαρχος τυχῶν τότε 
τὰς τάξεις ἐπισχοπῶν εἰπε τοῖς προφύλ αξι χελεύειν τοὺς 

τὸ στράτευμα ὥςτε χαλῶς ἔχειν δρᾶσϑαι πάντῃ φάλαγγα 
πυκνήν, τῶν δὲ ἀόπλων μηδένα, καταφανῆ εἶναι» ἐκά- 
λεσε- τοὺς ἀγγέλου ς, καὶ αὐτός τε προῆλϑε τούς τε εὐ- 
οπλοτάτους ἔχων χαὶ εὐειδεστάτους τιῦν αὑτοῦ στρα- 
τηυτιῦν καὶ τοῖς ἄλλοις στρατῆ) οἷς ταῦτα ἕφρασεν. ἐπεὶ 

δὲ ἦν πρὺς τοῖς ἀγγέλοις, ἀνηρώτα τί βούλ οιντο. οἱ δ᾽ 
ἔλεγον ὅτι περὶ σπονδιῦν ἤχοιεν ἄνδρες οἵτινες ἱχανοὶ 
ἔσονται τά τὲ παρὰ βασιλέως τοῖς Ἔλ λ) γσιν ἀπαγγεῖλαι 
καὶ τὰ παρὰ τῶν Ἑλλήνων βασιλεῖ. ὃ δὲ ἀπεχφίνατο, 
᾿Ἵπαγγέλλετε τοίνον αὐτῷ ὅτι μάχης δεῖ πρῶτον " ἄρι- 
στον γὰρ οὐχ ἔστιν οὐδ᾽ ὃ τολιιήσων περὶ σπονδῶν λέ. 
γειν τοῖς “Ἕλλησι μὴ 7 πορίσας ἄριστον. ταῦτα ἀκούσαν- 

τὲς οἱ ἄ) γγελ οι ἀκήλωμῃ Ὃν, καὶ ἦχον ταχύ" ῳ καὶ δῆλον» Πν 
ἣν ὅτι ἐγγύς που ἔκαι εὺς ἣν Ἶ ἀλ) ἐς τις ᾧ ἐπετέτα- 

δεια. ὃ δὲ ἠρώτα εἰ αὐτοῖς τοῖς ἀνδράσι ἐδ. μι 
ἰοῦσι καὶ ἀπιοῖ ὙΝ ἂν καὶ τοῖς ΜΝ ΓΝ ἔσοιντο σπονδαί, ᾿' 

4. ἄχρι] ες Βος Ἰάθπι ὑπδν 48 μέχρι ἀϊχίπηιβ Ρ. 16. ἴοπεπ- γ 
ἄνπι. 8. ταῦτα] Νίβὶ ταὐτὰ δῖ, 6. ἢκο»} τε βαμε, πεχαθαῦι, 
{πη ΣΧ ΕΠΟΡΒομΙ ἴππὶ 1115. τιδιὶ. 
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διαγγελϑῇ. ἐπεὶ δὲ ταῦτα εἶπον. μεταστησάμενος αὖ-- 8 
τοὺς ὃ Κλέαρχος ἐβουλεύετο" χαὶ ἐδόχει τὰς σπονδὰς 
ποιεῖσϑαι ταχὺ χαὶ χαϑ᾽ ἡσυχίαν ἐλϑεῖν τε ἐπὶ τὰ ἐπε- 
τήδεια χαὶ λαβεῖν. ὃ δὲ Κλέαρχος εἶπε, 4οχεῖ μὲν χἀ- 9 

"μοὶ ταῦτα" οὔ μέντοι ταχύ γξ ἀπαγγελῶ, ἀλλὰ διατρί- 
'Ψὼ ἔςτ᾽ ἂν ὀχνήσωσιν οἵ ἄγγελοε μὴ ἀποδόξ Ξῃ ἡμῖν 
᾿εὰς σπονδὰς ποιήσασϑαι" οἶμαί γε μέντοι, ἔφη, καὶ 
"τοῖς ἡιιετέροις στρατεύταις τὸν αὐτὸν φόβον παρέσε-- 
σϑαι. ἐπεὶ δὲ ἐδόκει χαιρὸς εἶναι, ἀπήγγελλεν ὅτε σπέν-- 
δοιτο, καὶ εὐθὺς ἡγεῖσϑαι ἐκέλευε πρὸς τἀπιτη 'δεια. χαὶῖθ 
οἱ μὲν ἡγοῦντο, Κλέαρχος μέντοι ἐπορείετο τὰς μιὲν 
᾿ σπονδὰς ποιησόμενος, τὸ δὲ. στράτευμα ἔχων ἐν τάξει, 
καὶ αὐτὸς ὠπισϑοφυλάκει. καὶ ἐνετύ γχάνον τάφοοις καὶ 
" αὐλῶσιν ὕδατος πλήρεσιν. ὡς μὴ δύίνασϑαι διαβαίνειν 
; ἄνευ γεφυρῶν" ἀλλ᾽ ἐποιοῦντο διαβάσεις ἐκ τῶν φοινί- 
ἐχῶὼν οἱ ἦσαν ἐχπεπτωχότες. τοὺς δὲ καὶ ἐξέκοπτον. καὶτί 
: ἐνταῦϑα ἦν Κλέαρχον χαταιαϑεῖν ὡς ἐπεστάτει, ἐν μὲν 
τῇ ἀριστεροῦ χειρὶ τὸ δόου ἔχων, ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ βαχτη- 
πρίων" χαὶ εἴ τις αὐτῷ δοκοίη τῶν ποὸς τοῦτο τεταγμΐ- 
Ἴρων βλακείειν, ἐχλεχόμενος τὸν ἐπιτήδειον ἔπαισεν «γ, 
καὶ ἅμα. αὐτὸς προςελάμβανεν εἰς τὸν πηλὸν ἐμβαίνων" 
ὥςτε πᾶσιν αἰσχύνην εἰναι μὴ οὐ συσπουδάς εἰν, χαὶ!2 
ἐτάχγϑησαν μὲν ποὸς αὐτοῦ οἱ τριάχοντα ἔτη γεγονότες." 
ἐπεὶ δὲ καὶ Κλέαρχον ἑώρων σπουδάζοντα. προςελάιι--: 
ϑάνον χαὶ οἱ πρὲσ ϑέτεροι. πολὺ δὲ μᾶλλον ὃ Κλέαρχος 15 
ἔσπευδεν, ὑποπτείων μὴ ἀεὶ οὕτω πλήρεις εἰναι τὰς τά- 
θους ὕδατος " οὐ γὰρ ἣν ὥρα οἵα τὸ πεδίον ἄοδειν" 
λλ᾽ ἵνα ἤδη πολλὰ προφαίνοιτο τοῖς Ἕλλησι δεινὰ εἰς 
ἣν πορείαν, τούτου ἕνεκα "7ασιλέα ὑπώπτευεν ἐπὶ τὸ 
ἐδίον τὸ ὕδωο ἀφεικέναι. πορευόμενοι δὲ ἀφίχοντο, εἰς 14 

ιας ὅὃϑεν ἀπέδειξαν οἱ ἡγεμόνες λαμβάνειν τὰ ἐπι- 
αὐ ἐνῆν δὲ σῖτος πολὺς καὶ οἶνος φοινίκων χαὶ 

ὄξος ἑψητὸν ἀπὸ τῶν αὐτῶν. αὐταὶ δὲ αἱ βάλανοι τῶν. 
οιγίχων, οἵας μὲν ἐν τοῖς ᾿Ελλησιν ἔστιν ἰδεῖν, τοῖς οἰ-- 
ἕἔτοφς ἀπέχειντο, αἱ δὲ τοῖς δεσπόταις ἀποχείμεναι ἦσαν 
ἀπόλεχτοι, ϑαυμάσιαι τὺ κάλλος χαὶ τὸ μέγεθος, ἢ δὲ 
ὕψις ἠλέχτρου οὐδὲν διέφερε" τὰς δέ τινας ξηραίνοντες 

- 

15. τὰς δέ τινας Τασπαν Βαὰς βουίριασαπι Αἰμεναεας οιμε 
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ἐ 
᾿ 

’ 
τραγήματα ἀπετίϑεσαν. χαὶ ἦν καὶ παρὰ πότον ἡδὴ 

{1 1θμέν, κεφ αλαλγὲς δέ. ἐνταῦϑα χαὶ τὸν ἐγκέφαλον τοῦ 
φοίνικος πρῶτον ἔφαγον οἱ στρατιῶταε, χαὶ οἱ πολλοὶ 
ἐϑαύμασαν τό τε εἰδὸς χαὶ τὴν ἰδιότητα τῆς ἡδονῆς. 
ἣν δὲ σφόδρα χαὶ τοῦτο κεφαλαλγές. ὁ δὲ φοῖνιξ ὅϑεν 
ἐξαιρεϑείη ὃ ἐγκέφαλος ὧλος αὐαίνετο. ' 

47 Ἔνταῖ ἴα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς " καὶ παρὰ μεγάλου; " 

βασιλέως ἦ χε Τ᾽σσαφέρνης χαὶ ὁ τῆς βασιλέως γεναι- 
κὸς ἀδελᾳὺς χαὶ ἄλλοι Πέρσαι τοεῖς " δοῦλοι δὲ πολ- 
λοὶ ἕίποντο. ἐπεὶ δὲ ἀπήντησαν αὐτοῖς οἱ τῶν Ἑλλήνων " 
στρατηγοί, ἔλ ἐγε πρῶτος Τισσαφέρνης δι᾿ ἑρμηνέως ι 

{8τοιάδε. Ἐγώ, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες, γείτων οἰχῶ τῇ Ἑλ-}} 
λάδι, καὶ ἐπεὶ ὑμιᾶς εὐδὰν εἰς πολλὰ καχὰ χαὶ ἀμήχανα 

ἐμπεπτωχότας , εὕρημα ἐποιησάμην, εἰ πως “δυναίμην! 
παρὰ βασιλέ ἑως αἰτήσασθαι δοῦναι ἐιιοὶ ἀποσῶσαι ὑμᾶς. 
εἰς τὴν Ἔλλ άδα. οἰκιαι γὰρ ἂν οὐχ ἀχαρίστως μοι ἔχειν "" 

40οἴτε πρὸς μῶν οὔτε πρὸς τῆς πάσης “Ελλάδος. ταῦτα. 
δὲ γνοὺς ἡτούμην βασιλέα, λέγων αὐτῷ ὅτι δικαίως ἄν. 
μοι χαφίς ἴοιτο, ὅτι αὐτῷ Κῦρόν τέ ἐπιστρατεύοντα πρῶ-- 
τὸς ἤγγειλα καὶ βοήϑειαν ἔχων ἅμα τῇ ἀγγελίᾳ ἀφιχό-: 
κῆν, χαὶ ;ιόνος τῶν χατὰ τοὺς Ἕλλ ηγνᾶς τεταγμένων. οὐχ. 
ἔζρυγον, ἀλλὰ διίλασα χαὶ συνέμιξα ϑασιλεῖ ἐν τῷ ὕμε-. 
τέρῳ στρατοπέδῳ, ἔνϑα βασιλεὺς ἀφίχετο, ἐπεὶ “Κῦρον. 
ἀπέχτειγε, χαὶ τοὺὶς ξὺν Κύρῳ βαρβάρους ἐδίωξα σὲν 
τοῖςδε τοῖς παροῖσι νῦν μετ᾽ ἐμοῦ, οἵσιξρ αὐτῷ εἰσι 

50πιστότατοι. καὶ περὶ μὲν τούτων ὑπέσχετό ἐιοι βουλεύ- 
σασϑαι" ἐρέσϑαι δέ με ὑμᾶς ἐχέλεισεν ἐλϑόντα τίνος 
ἕγεχεν ἐστρατείσατε ἐπ᾿ αὐτόν. χαὶ συ μιβουλεύω ὑμῖν. 
μετρίως ἀποχρίνασϑαι, γα μοι εὐπραχτότερον ἥ, ἐάν τε 

21 δύνωμαι ἀγαϑὸν ὑμῖν. παρ᾽ αὐτοῦ διαπράξασϑαι. πρὸς 
ταῦτα μεταστάντες οἱ Ἕλληνες ἐβουλεύοντο" καὶ ἀπε- 
κρίναν το, Κλέαρχος δ᾽ ἔλ ἐἐγεν " Ἡμεῖς οὔτε συνήλθομεν 
ὡς βασιλεῖ πολεμήσοντες οὔτ᾽ ἐπορευόμεϑα ἐπὶ βασι-. 

Ἵ 

πὴ θ] ουῖθιις [10 18. Νοπ ἡπορἔτιτν ἴδιο σαοά το] χα ΡτδθΡεηέ. 
τὰς δέ τινεςς 18. ὧν οὐχ εχ 5: ον θὴν οο]]οοαίϊοποαι ἄπο πο 
Ρεὶ ορτἶμηΐ βεγνδηῖ: οδϑίθυϊ οὐχ ἄν. ΑὐἹβίορ Βα μι 65 Βαηϊς ν.- 96. 
γόνιμον δὲ ποιητὴν ἂν οὐχ εὕροις ἔτι. Ἐλατρῖ 465 ὙΤτοδα. σὸς 
410. ἀτὰρ λέχος γε τῆςδ᾽ ἂν οὐχ ἐχτησάμην. Ῥίαπθ δυΐθν ἃ8- 
δοπίπη συοά δια διροίοσα ἐχρυΐϑβιιηχ δὲ ἕξει». 
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λέω, ἀλλὰ πολλὰς “προφάσεις Κῖρος εὕρισχεν, ὡς χαὶ 
σὺ εὖ οἶσϑα, ἵνα ὑμᾶς τε ἀπαρασχευ στους λάβοι χαὶ 
ἡμᾶς ἐνθάδε ἀναγάγοι. ἐπεὶ μέντοι ἤδη αὐτὸν ἑωρμεν2 2 
ἐν δεινῷ ὄντα, ἠσχύν 'ϑημεν χαὶ ἐαάν, χαὶ ἀνθρώπους 
προδοῖγαι αὐτόν. ἐν τῷ προύσϑεν χρόνω παρέχοντες 
ἡμᾶς αὐτοὺς εὖ ποιεῖν. ἐπεὶ δὲ Κῦρος τέϑνηχεν, οὔτε! 
βασιλεῖ ἀντιποιούμεψα τῆς ἀοχῆς οὔτ᾽ ἔστιν ὅτου ἕνεχα 
δουλοέιεϑ᾽ ἂν τὴν βασιλέως χώραν χαχῶς ποιεῖν, οὐδ᾽ 
αὐτὸν ἀποχτεῖναι ἂν ἐϑέλοιιιεν, πορευοίμεθα δ᾽ ἂν οἵ- 
χαϑε, εἰ τις ἡμᾶς μὴ λυποίη" ἀδικοῦντα μέντοι πειρα- 
σόμεϑα σὺν τοῖς ϑεοῖς σὸς λέ εαῷ ἐὰν μέντοι τις ἡ- 
μᾶς χαὶ εὖ ποιῶν ὑπάρχῃ. χαὶ τούτον εἰς γε δύναμιν 
οὐχ ἡττησόμεϑα εὖ ποιοῦντες. ὃ μὲν οὕτως εἶπεν " 
ἀχούσας δὲ ὃ Τἰσσαφέρνης ἔφη, Ταῦτα ἐγὼ ἀπαγγελῶ 4 
βασιλεῖ καὶ ὑμῖν πάλιν τὰ παρ᾿ ἐκείνου " μέχρι Σὲ 
ἐγὼ ἥχω αἱ σπονδαὶ μενόντων " ἀγορὰν δὲ ἡμεῖς παρέ- 
ΣΝ, καὶ εἰς μὲν τὴν ὑστεραίαν οὐχ ἧχεν" ὥςϑ᾽ οἵῶϑ 
Ἕλληνες ἐφς οὖν τιζον " τῇ δὲ τοίτῃ ἥχων ἔλεγεν ὅτι δια- 
πεπραγμένος ἧχοι παοὰ βασιλέως δοϑῆναι αὐτῷ σώ: Ξειν 
τοὺς Βλληναις, χαίπεο πάνυ πολλῶν ἀντιλεγόντων ὡς 
οὐχ ἄξιον ε ἢ, βᾷσ σιλεῖ ἀφεῖναι. τοὺς ἐφ᾽ ἑαυτὸν στρα- 
Ἰτευσαμένους. 'τέλο ς δὲ εἶπε, χαὶ νῦν ἕξεστεν ὑμῖν πιστὰ"8 
λαβεῖν παρ᾽ ἡ ῶν ἡ μὴν φιλίαν παρέξειν ὑμῖν τὴν 
χώραν χαὶ ἀδόλως ἀπάξειν εἰς τὴν “Ἑλλάδα ἀγορὰν πα- 
θέχοντας" ὕπου δ᾽ ἂν μὴ ἢ πρίασϑαι, λαμ βάνειν ὑμᾶς 
ἐχ τῆς χώρας ἐάσομεν τὰ ἐπιτί; ὅεεα, ὑμᾶς δ᾽ αὖ ἡμΤΥὩἽ 

δα ὀμόσαι ἢ μὴν πορεύεσϑαι ὡς διὰ φιλίας ἀσε- 
γνῶς σῖτα καὶ ποτὰ λαμβάνοντας, ὁπόταν μὴ ἀγορὰν πα- 
φέχωμεν, ἢν δὲ παρέχιυμεν ἀγοράν, ὠνουμένους ἕξειν 
τὰ κι το ΚΑ ταῖτα ἔδοξε, καὶ ὠμοσαν χαὶ δεξιὰς ἔδο-28 
σαν Τισσαφέρνης χαὶ ὃ τῆς βασιλέως γυναικὸς ἀδελ- 
φὸς τοῖς τῶν Ελλήνων στρατηγοῖς χαὶ λοχαγοῖς χαὲ 
ἔλαβον παρὰ τῶν 3 ΣῈ ἸΩΣ μετὰ δὲ ταῦτα “ισσαφ ἔρ-2 4 
ης εἶπε, Νῦν μὲν δὴ ἄπειμι ὡς βασιλέα" ἐπειδὰν δὲ 

 Α͂ πορεΐεσϑαι] πορεύσεσθαι ϑιορβαπιβ,, πθίαρ οὐθά θ1]1» αἱὶ-- 
ΘΥ βου ρϑῖβϑθ Χομορβομίθμι. Οντορδράϊηθ φαϊάθις Ιοοο ν 3. 

30, γγωστηρας ἐμοὶ προςκαγαγὼν χαὶ ἐγγυητὰς ἡ μὴν πορεῦε-- 
σϑαι σὺν τῇ στρατιᾷ, 416 ὴν Ἰδοοβεΐωε αἰταῖι, αἰνοιλμοινδ νάνι, εταὶ, 

αὶ μῈ ἔογαϊ χιυΐέίοπι ζατιιντιιν 
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διαπράξωμαι ἃ δέομαι, ἥξω σι σχευασάμενος ὥς ἀπάξων 
ὑμᾶς εἰς τὴν ὐλάϑα νοὶ αὐτὸς ἀπιὼν ἐπὶ τὴν ἐμαυ- 
τοῦ ἀρχήν. 

ὍἸ ΡΒ Ν 

Ἠΐῖις ἄτι: γϑάϊδεισν οχβρθοίαμπε Ουδεοὶ οἵ Αυΐδοτεβ, δᾶ ἐπιοτε 
Ῥεύβαθ Δ Ὑὑδθσθ τιϊϑ81 συ ϑηἰ απ, βἰρὲ ξιιβροοῖ Βιμπῖ. πρᾷ ὅταθ- 
ἐοζά αν ΘΟΒὸΣ [Πραγοδυβ ἴδὴν ᾿ΓΙββαρἤθιε5. τράτιχ οἴπὰ 
ΟΟΡῚ15 5115. Του σὰπὶ γαθοϊβ ᾿ησγοα τιν, Δ] Ϊὰθ ππτιριβ. Βὰχ- 

Βατχτουτν πἰϑῖιβ η6 ταθοὶ ἰοοὰ ιαοίίαηι οσοιραγοηξ. Αγΐαχου- 
χὶς ἔγαϊθυ. βριυινίτιβ οὐ ἸΠΆΘΊΟ ᾿Θχθγοϊίις ΣΘΘῚ δα χ ἡ] Ἰαὕπεχτιβ Ογαθοῖβ 
οὈνίαμν Εἰ. [ἴὸὺ Ρεν Δ δάϊδι. 

Ἵ ΠΙετὰ ταῦτα περιέμενον Τισσαφέρνην οἵ τε ἽἝλλη- 
γὲς χαὶ “Πριαῖος ἐγγὺς ἀλλήλων ἑστρατοπεδευμένοι γμέ- 
ρας πλείους ἢ. εἴχοαν. ἐν δὲ ταύταις ἀφικνοῦνται πρὸς 
“ἐριαῖον καὶ οἱ ἀδελφοὶ καὶ οἱ ἄλλοι ἀναγκαῖοι καὶ πρὸς 
τοὺς σὲν ἐχείνω ΠἊεοσῶν τινὲς, παρεϑάῤῥυνόν τὲ χαὲ 
δεξιὰς ἔγνιοε παρὰ βασιλέως ἕφερον μὴ Ἡνησιχαχήσειν 
ασιλέα αὐτοῖς τῆς σὺν Κύρῳ ἐπιστρατείας μηδὲ ἄλλου 

3 μηδενὸς τιῶν παρῳχημένων. τούτων δὲ γιγνομένων ἔγν-- 
δηλοι ἦσαν οἱ περὶ ᾿ἡριαῖον ἧττον προςέχοντες τοῖς ᾿Ελ- 
λησι τὸν νοῦν" ὡςτε χαὶ ἀῶ τοῦτο τοῖς μὲν πολλοῖς 
τῶν “Ελλήνων οὐχ ἤρεσχον, ἀλλὰ προςιύόντες τῷ Κλε- 

δ ἄρχῳ ἔλεγον καὶ τοῖς ἄλλοις στρατηγοῖς, Τί μένομεν ; 
Ὁ οὐχ ἐπιστάμεϑα ὅτι βασιλεὺς ἡμᾶς ἀπολέσαι ἂν περὶ 

παντὸς ποιήσαιτο, ἅνα χαὶ τοῖς ἄλλοις “Ἕλλησι φόβος 
ἢ ἐπὶ βασιλέα {γαν στρατείειν: καὶ γῦν μὲν ἡμᾶς 
͵ 

ὑπάγεται μένειν διὰ τὸ διεσπάρϑαι αὐτῷ τὸ στράτευμα" 
ἐπὰν δὲ πάλιν ἁλισϑῇ αὐτῷ ἢ στρατιά, οὐχ ἔστιν ὅπως. 

4 οὐχ ἐπιϑή σεται ἡμῖν. ἴσως δέ που ἢ ἀποσχάπτει τι ἢ 
ἀποτειχίςει, ὡς ἄπορος ῇ ἦ δδός. οὐ γάρ ποτὲ ἑχών γε 
“βουλήσεται ἡμᾶς ἐλ ϑόντας εἰς τὴν. «Ελλάδα ἀπαγγεῖλαι 
ιὡς ἡμεῖς Ἐοσυύϊδὲ ὃντες ἐνιχῶμεν τὸν βασιλέα ἐπὶ ταῖς 

4. ἐνικῶμεν τὸν βασιλέκ] ἴὰὶ Βᾶπο βουϊριτπσανν οἰβὶ οοπδοπεῖς 
«πποαπὰ δϑὶ ΘΠ Τοστιν ΠΡγούυυν, ἴαπυθα δὲ φυδαθίεσθμ δ οβὲ αἱ εἰ 
ἴοσα ἐνιχῶμεν τὴν βασιλέως δύναμιν, διιξ ἕᾶθο 81. δάϊιναμ 
εἰ τοὶ ἀεϊεδαίιν τὸ» τοὶ ἴῃ τε ἀνουύμαι: ΝΟΣ δηΐὲ Βειῖτι8 δειαι τς 

δοτίρίοτεβ Ρεγβάγσαμι στο σοι τὸν βασιλέα ἀϊουπὶ 564 βασιλέα, εἴοῖ, 

διὰ» 

“Ὁ τ “.5 

«Ὁ τοὧὐἱἡὐ σφσυς σε". 

ϑμἜ}ρ!ἐοἥκαρΝ μ«... ΞὩὌὭσς 
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᾿ ϑύραις αὐτοῦ χαὶ χαταγε λάσαντες ἄπήλϑομεν. Κλέαρ- 
χος δὲ ἀπεχρίνατο τοῖς ταῦτα λέγουσιν, ᾿Ε; ὦ ἐν ϑυμοῦ- 

μαι μὲν καὶ ταῦτα πάντα " ἐνγοῦ δ᾽ ὅτι εἶ γῦν ὄπιμεν, 
 δόξ Ξομεν ἐπὶ πολέμει ἀπιέναι καὶ παρὰ τὰς σπονδὰς ποι- 
εἴν. ἔπειτα πρῶτον μὲν ἀγορὰν οὐδεὶς, παρέξει ἡμῖν 
οὐδὲ ὅϑεν ἐπεσιτιούμεϑα " αὖϑις, δὲ ὁ ἡγησόμενος οὐ- 
δεὶς ἔσται" καὶ ἅμα ταῦτα ποιούντων ἡμῶν εὐθὺς “8. 
θιαῖος ἀφεστήξει " ὥςτε «ἴλος ἡμῖν οὐδεὶς λελεώνεται, 
ἀλλὰ χαὶ οἱ πρόσϑεν ὄντες πολέμιοι ἀμῖν. ἔσονται. πο- 
ταμὸς δ᾽ εἶ κέν. τις χαὶ ἄλλος ἄρα ἡμῖν ἐστι διαϑατέος 
οὐχ οἶδα" τὸν δ᾽ οὖν Εὐφράτην. οἴδέλμεν ὅ ὅτι ἀδύνατον 
διαβῆναι κωλεόντων πολεμίων. οὐ μὲν δὴ ἂν μάχεσϑαί 
γε δέη ἱππεῖς εἶσιν ἡμιῖν ξύμμαχοι, τῶν δὲ πολεμίων 
ἱππεῖς εἰσιν οἱ πλ εἴστοι χαὶ τιλείσ του ἄξιοι " ὥςτε νιχκῶν-- 
τές μὲν τίνα ἂν ἀποχτείναιμεν; ἡττιωμένων δὲ οὐδένα 
οἷόν τε σωϑῆναι. ἐγῶ μὲν οὖν ἤῤδιλᾷ ἕέα, ᾧ οὕτω πολλά 
ἐστι τὰ σύμμαχα, εἴπερ προϑυμεῖται ἡμᾶς ἀπολέσαι, 
οὐχ οἰδα ὅντε δεῖ “αὐτὸν ὀμόσαι χαὶ δεξεὰν δοῦναι καὶ 
ϑεοὺς ἐπιορχῆσαι καὶ τὰ ἑαυτοῦ πιστὰ ἄπιστα ποιῆσαι 
“Ελληαί τε καὶ βαρβάροις. τοιαῦτα πολλὰ ἔλ ἐγεν. 

Ἔν δὲ τούτῳ ἧκε Τισσαφέρνης ἔχων τὴν ἑαυτοῦ 
δύναμιν ὡς εἰς οἶχον ἀπιὼν χαὶ Ὁρόντας τὴν ἑαυτοῦ 
δύναμιν" ἤγε δὲ χαὶ τὴν ϑυγατέρα τὴν βασιλέως ἐπὶ 
γάμῳ. ἐντεῦϑεν δὲ ἤδη Τισσαφέρνους ἡγουμένου χαὶ 
ἀγορὰν παρέχοντος ἐπορεύοντο" ἐπορεύετο δὲ χαὶ “ΖΖ2ρι- 
αἴος τὸ Κύρου βαρβαρικὸν ἔχων στράτευμα ἅμα, Τισσα- 
φέρνει χαὶ ᾿Θοόντα χαὶ ξυγεστρατοπεδεύετο σὺν ἐχεί- 

τιῆν ἐχώρουν ἡγεμόνας ἔχοντες. ἐστρατοπεδεύοντο δὲ 
ἑχάστοτε ἀπέχοντες ἀλλήλων π παρασάγγην χαὶ μεῖον" ἐφυ- 
λάττοντο δὲ ἀμᾳότεφοι ὥςπερ πολεμίους ἀλλήλους, καὶ 

οέ ἐκ τοῦ αὐτοῦ καὶ χόρτον χαὶ ἄλλα τοιαῦτα ξυλλέ- 
οντὲς πιληγὰς ἐγνέτεινον ἀλλήλοις" ὥςτε τοῖτο ἔχ- 

ρὸς τὸ "1 δίας καλούμενον τεῖχος, καὶ παρῆλϑον εἴσω 
ὑτοῦ. ἦν δὲ ὠχοδομημένον πλένϑοις ὀπταῖς ἐν ἀσφάλε 

οαϊταη δδόρα ἱπιευρουπηῖ ΠΡγασῖ. 8. ἢγε} Οτοπίας. 
ἐ 

γόοις. οἱ δὲ Ἕλληνες ὑφορῶντες τούτους αὐτοὶ ἐφ᾽ ἑαυ-ῖ0 

εὐϑὺς τοῖτο ὑποψίαν παρεῖχεν. ἐνίοτε δὲ χαὶ ξΞυλιζόμε- 11 

θαν παρεῖχε. διελϑόντες δὲ τρεῖς σταϑιιοὺς ἀφίκοντο! 2 



50 1} ἢ ΔΟΑΡ. ων. 

τῳ κειμέναις, εὖ φος εἰχοσι ποδῶν, ἔνψος δὲ ἑ ἑκατόν" μῆτ 
κος δ᾽ ἐλέγετο εἶναι. εἴχοσι παρασαγγῶν" ἀπέχει δὲ Βα- 

ϑ3βυλῶνος οὐ πολύ. ἐντεῖϑεν δ᾽ ἜΛΟΣ Δς σταϑμοὺς 
δύο παρασόγγας ὀχτιή " ἴα διέβησαν ᾿ξβαόίιος ὁύο, τὴν 
μὲν ἐπὶ γεφύ ρας, τὴν δ᾽ ἐζευγμένην πλοίοις ἑπτά " αὖὗ- 
ται δ᾽ ἦσαν ἀπὸ τοῦ Ποῖα: ποταμοῦ " χατετέτμηντο 
δὲ ἐξ αὐτῶν χαὶ τάφροι ἐπὶ τὴν χώραν, αἱ μὲν πρῶ- 
ται μεγάλαι, ἔπειτα δ᾽ ἐλάττους" τέλος δὲ χαὶ μικροὶ 
ὑχετοί, ὥςπερ ἐγ τῇ “"Πλλάδι ἐπὶ τὰς μελίνας" καὶ ἀφι- 
χνυνοῦνται ἐπὶ τὸν 1 Ἷἢ}οητα ποταμόν " πρὺς Ἢ πώλις ἣν 
μεγάλη χαὶ πολυ γαλαγα ρλδ ἡ ὀνομα Σατάχη, ἀπέχουσα 

14τοῦ ποταμοῦ σταδίους πεντεχαίδεχα. οἱ μὲν οὖν Ἕλλη- 
γὲς παρ᾿ αὐτὴν ἐσχήνησαν ἐγγὺς παραδείσου μεγάλου 
χαὶ χαλοῦ χαὶ δασέος παντοίων δένδρων" οἱ δὲ βάρβα-. 
θοι διαβεβηκότες τὸν Τἴγρητα οὐ μέντοι καταφανεῖς 

15ησαν. μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον ἔτυχον ἐν περιπάτῳ ὄντες 
πρὸ τῶν ὅπλων Πρόξενος χαὶ Ξενοφῶν" χαὶ πφοςελ- 
ϑὼν ἀνϑροωπός τις ἠρώτησε τοὺς προφύλαχας ποῦ ἂν 
ἴδοι Π;ούξενον ἢ Κλέαρχον" ΠΠένωνα ἧς οὐχ ἐζήτει, χαὶ. 

ιθταῦτα παρ᾽ ᾿Ἱριαίου ὧν τοῦ Ἰ]ένωνος ξένου. ἐπεὶ δὲ. 
Πρόξενος εἶπεν ὅτι αὐτός εἶμι ὃν ξητεῖς, εἶπεν ὃ ἄν- 
ϑφώπος τάδε. Ἔπεμψέ με ᾿Πριαῖος χαὶ ᾿“οτάοζος, πι-- 
στοὶ ὄντες Κύρῳ χαὶ ὑμῖν εἴνοι, χαὶ κελεύοι σι φυλάτ- 

τεέσϑαι μὴ ὑμῖν ἐπιϑῶνται τῆς γυχτὸς οἵ βάρσβαροι" 
1γἔστι δὲ στράτευμα πολὺ ἐν τῷ πλησίον τιαραδείσω. καὶ 

παρὰ τὴν γέφυραν τοῦ Ἴἴγρητος ποταμοῦ πέμψαι χε- 
λεζουσι φυλαχήν, ὡς διανοεῖται αὐτὴ ν λῦσαι Τισσαηέρ- 
γης τῆς νυχτὸς, ἐὰν δύνηται, (ὡς μὴ διαβῆτε, ἀλλ᾽ ἐν 

1ϑιμέσῳ ἀποληφϑῆτε τοῦ ποταμοῦ χαὶ τῆς διώρυχος. ἀχού-᾿ 
σαντες ταῦτα ἄγουσιν αὐτὸν παρὰ τὸν Κλέαρχον χαὶ 
φράζουσιν ἃ λέγει. ὁ δὲ Κλέαρχος ἀχοίσας ἐταράχϑη 

τϑσφόδρα χαὶ ἐφοβεῖτο. γεαγίσχος δέ τις τῶν παρόντων 
" 

«ἢ 

δ᾽ 
τι 

ἐννοήσας εἶπεν ὡς οὐχ ἀχόλουθα εἴη τό τε ἐπιϑήσεσϑαι, β " 

Χ 
Ἰὴ 

χαὶ λύσειν τὴν γξυ ραν. δῆλον γὰρ ὅτι ἀπ λοκις 
ι 

ἢ νικᾶν
 
δεήσε

ι 
ἢ ἡττᾶσ

ϑαι. 
ἐὰν μὲν οὖν γιχῶσι

, 
τί δεῖ 

αὐτοὺ
ς 

λύειν
 
τὴν γέφυρ

αν; 
ς οὐδὲ γὰρ ἂν πολλα

ὶ 
γέφυ-

 
ἢ ν 

ϑ0ραι ὦσιν ἔχοιμεν ἂν ὅποι φυγόντες ἡμεῖς σωϑεῖμεν. ἐὰν. 

17. παρὰ] ΑἸῺ ἐπὲς δβίσιιβ ἰηβοθηβ παρὰ εἰς 48 Ἰοοο ἀϊοίαπι,, 
ἔγεαιιθηβ ἀπίθαν πἰγίαβϑηιιθ ὈυϑΘροϑιϊϊολθ ρδυτητια 10. ἐ 
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δὲ ἡμεῖς, γιχῶμεν, λελυμένης τῆς γεφύρας οὐχ ἕξουσιν 
ἐχεῖνοι ὕποι φύγωσιν" οὐδὲ μὴν βοηϑῆσαι πολλῶν ὃν- 
των πέραν οὐδεὶς αὐτοῖς δυνήσεται λελεμένης τῆς γε- 
φύρας. ἀχούσας δὲ ὃ Κλέαρχος ταῦτα ἤρετο τὸν ἄγ-21 

γέλον πόση τις ΠΩ χώρα Ἵ ἐν μέσω τοῦ Τί θητος χαὶ 
Ι τῆς διώρυχος. ὁ δὲ εἰπεν ὕτι πολλὴ χαὶ κῶμοι ἕνεισι 
καὶ πόλεις πολλαὶ καὶ μεγάλαι. τότε δὴ καὶ ἐγνώσϑη33 
ὅτι οἱ βάρβαροι τὸν ἄνϑρωπον ὑποπέμιψαιεν, ὀχνοῦν-- 
' τες μὴ οἱ Ἕλληνες διελόντες τὴν γέφυραν μέγοιεν ἐν 
τῇ νήσῳ ἐρύματα ἔχοντες ἔνϑεν μιὲν τὸν Τἴγρητα. ἐν- 

εϑὲν δὲ τὴν διώρυχα, τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια ἔχοιεν ἐχ τῆς ἐν 
μέσῳ χώρας πολλῆς καὶ ἀγαθῆς οὔσης καὶ τῶν ἐργα- 

ἢ μένων ἐνόντων, εἶτα δὲ χαὶ ἀποστροφὴ γένοιτο, εἴ τις 
"βούλοιτο βασιλέα καχώς 7 ποιεῖν. μετὰ ταῦτα ἀνεπαύοντο" 23 
ἐπὶ μέντοι τὴν γέφυραν ὅμως φυλαχὴν ἔπεμψαν" καὶ 
οὔτε ἐπέϑετο οὐδεὶς οὐδαμόϑεν οὔτε πρὸς τὴν γέφυραν 
οὐδεὶς ἦλϑε τῶν πολεμίων, ὡς οἱ φυλάττοντες ἀράγγονν. 
λον. ἐπειδὴ δ᾽ ἕως ἔ γένετο, διέβαινον τὴν γέφυραν ἐζευ-2 
γμένην πλοίοις τριάκοντα καὶ ἑπτὰ ὡς οἷόν τὲ μάλιστα 
πειρυλαγμένως " ἐ ἐξήγγελλον γάρ τινὲς τῶν παρὰ Τισσα- 
φέονους “Ελλήνων ὡς διαβαινόντων μέλλοιεν ἐπιϑήσε- 
σϑαι. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ψευδῆ ἦν" διαβαινόντων μέντοι 
ὁ 1 λοῖς αὐτοῖς ἐπεφάνη μετ᾽ ἄλλων σχοπῶν εἰ διαβαί- 

τ οιεν τὸν ποταμόν" ἐπειδὴ δὲ εἶδεν, ᾧχετο ἀπελαύνων. 

ταρας παρασάγγας εἰχοσιν ἐπὶ τὸν (βύσχον ποταμόν, 
“τὸ εὖρος πλλ ρος ἐπὴν δὲ γέψηραν ἢ χαὶ ἐνταῦϑα ᾧκεῖς- 

ΤΈλλησιν ὁ υ ὦ ἄρλε χαὶ ᾿Ἡρταξέρξου ΝΟΣ ἀδελφὸς ἀπὸ 
ἀπ ούσων καὶ ᾿Εχβατάνων στοατιὰν πολλὴν ἄ ἄγων ὡς βϑοη- 
ϑήσων βασιλεῖ" καὶ ἐπιστήσας τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα 
ταρερχομένους τοὺς Ἕλληνας ἐϑεώρει. ὃ δὲ Κλέαρχος" 
ἡγεῖτο, μὲν εἰς δύο, ἐπορεύετο δὲ ᾿ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε 

᾿ ᾿φιστάμενος. ὕσον δὲ [ἀν} χθόνον τὸ ἡγούμενον τοῦ 
ἱ γτρατεύματος ἐπιστήσειε, τοσοῦτον ἦν ἀνάγχη χρόνον 
ἕ γ᾽ ὅλου 'τοῦ στρατεύματος γίγνεσθαι τὴν ἐπίστασιν " 

ὕςτε τὸ στράτευμα καὶ αὐτοῖς τοῖς “Ἑλλὴσι δόξαι πάμ- 

26. ἄν» Ψ|ΔῈ δαρτὰ Ρ. 12. 
2 

1πὸ δὲ τοῦ Τίγρητος ἐπορεύ 'ϑησαν σταϑμοὺς τέτ-2 5 
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πολὺ εἶναι, χαὶ τὸν Πέρσην ἐχπεπλῆχϑαι ϑειυοροῦντα, 
2͵Ἰἐντεῦϑεν δὲ ἐπορεύϑησαν διὰ τῆς τ τορι σταϑιιοὺς 

ἐρήμους ἕξ παρασάγγας τροιάχοντα εἰς τὰς Παρυσάτιδος 
κώμας τῆς Κύρου χαὶ βασιλέως μητοὺς. ταῦτας 1ισ- 

συμφέρνης Κύρῳ ἐπεγγελῶν δἐκρνόξατω τοῖς “Ελλησιν ἐπέ- 
τρειμὲ πλὴν ἀνδραπόδων. ἐνῆν δὲ σῖτος πολὺς καὶ πρό- 

Ζθβατα καὶ ἂλ) λα χρή, “ματα. ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐποοείϑησαν στα- 
ϑμοὺς ἐρήμους τέτταρας παρασάγγας εἴχοσι τὸν Τ ἴγρη-- 
τὰ ποταμὸν ἐν ἀριοτεο ἔχοντες. ἐν δὲ τῷ πρώτῳ στα- 
ϑιῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ πόλις φκεῖτο μεγάλη καὶ εὖ- 
δαίμων ὄνοι Καιναί, ἐξ 7 ἧζς οἱ ᾿βάρβαροι διῆγον ἐπὶ 
σχεδίαις διφϑερίναις ἄρτους, τυρούς, οἷνον, 

ὍΑ ῬΌΟΥ. 

Αά Ζαραΐδηι βυιντιπν ἀπιτπὶ βυιθεϊβίθγοπε, (Ἰδατοθει5 ἀϊιξεν-- 
ΦΗΔΓΊΣ) 5115}0} ΟἹ ΟΥΤΙΤῚ. Ρενίδθβιιβ ΤΊΞβαρ θυ θην σουνθηϊε, στρά ππια 
(ἢ διιπ Ροβξε τα ϊο σομμϊαΐθ τὶ σαρέιϊις αἰ {αΐναια ἀποῖθιις, ; 

νἱεῖπεῖ σρπξινοπῖθις, δὲ ἀποθμς τ] ἶθιι5. Ἠότι ποδὶ ππτὶς ἡ ἴ 
πὰοῖτς οἶδα ὶς ἐρεῖ, οδοίου! οπλτθβ ἱνσιοϊἀαϊ. Αὐίαθο δά οᾶἂ- τὰ 
δἰχα Πλῖσβο, τι ἅσιηᾶ ρμοξοεγεῖ, Ῥαρρδῖ ξεσοοϊξου σεβροπάςῃϊ. 

'Ψ, Π]ετὰ ταῦτα ἀφιχνοῦνται ἐπὶ τὸν Ζαπάταν ποτα- ᾿ 
μόν, τὸ εἶοος τεττάρων πλέϑροων. καὶ ἐνταῦ γα ἔμειναν ᾿ 
ἡμέρας τρεῖς " δὲ ταύταις ὑποψέαι ειὲν ἦσαν, φανερὰ ' 

5 δὲ οὐδεμία Ἡς ἐπιβουλή. ἑδοξεν οὖν τῷ Κλεάρχῳ : 
ξυγγενέσϑαι τι Τισσαφέρνει καὶ εἴ πως δύναιτο παῦσαι. 
τὰς ὑποιίας, πρὶν ἐξ αὐτῶν πόλ ἐμὸν γενέσϑαε" καὶ ἔπεμ-- ΐ 

ὁ ψέτινα ἐροῦντα ὅτι ξυγγενέσϑαι αὐτῷ χοήζοι. ὃ δὲ ἑτοί- 
μς ἐχέλευεν ἤχειν. ἐπειδὴ δὲ ξυνῆλθον, λέγει ὃ Κλέ- ὶ 

αοχος τάδε. Ἔ)γώ, ὦ Τισσαφέρνη, ΤΕ μὲν ἡμῖν ὃρ- ἶ 
χοὺς γε;ενπ μένους καὶ δεξιὰς δεδομένας μὴ ἀδικήσει : 
ἀλλήλους " φυλατ τόμενον δὲ σέ τε δοῶ (ὡς πολεμίου " 

4 χιιᾶς χαὶ ἡμεῖς ὁρῶντες ταῦτα ΡΝ τρ σεν τον, ἐπεὶ ἡ " 

δὲ σχοπῶν οὐ ΩΣ οὔτε σὲ οαἰσϑεσϑαι πειρώμενον ᾿ 

938, Καιναῇ Κάναι σιὰβ ϑίθρβδηιβ ΒυΖ. αϊοῖξ εβθα υξάεπξ ἱ 
τϑὶ Κάνναι ΠΡεν Ὑυδεβίατ, αὐ εἶς ποπθ}} Ααεγγαῖς ᾿ 

4. αἴσϑεσϑαι] Υ. Βαϊτπιαπ. τ. νοὶ]. ἢ. Ρ. 68. 
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ἡμᾶς κακῶς ποιεῖν ἐγώ τε σαφῶς. οἶδα ὅτε ἡμεῖς. γε 
οὐδ᾽ ἐπινοοῦμεν τοιοῦτον οὐδέν, ἔδοξέ μοι εἰς λόγους 
σοι ἐλϑεῖν, ὅπως. εἰ δυναίμεθα. ἐξέλοιμεν ἀλλήλων τὴν 
ἀπιστίαν. χαὶ γὰρ οἶδα ἀνθοώπους ἤδη τοὺς μὲν ἐχ ὅ 
διαβολῆς τοὺς δὲ καὶ ἐξ ὑποψίας θὲ φοβη ϑέντες ἀλλ η- 
λους, φϑάσαι βουλόμενοι πρὶν παϑεῖν, ἐποίησαν ἀνή;- 
χεστα χαχὰ τοὺς οὔτε μέλλοντας οὔτ᾽ αὖ βουλομένους 

τοιοῦτον οὐδέν. τὰς οὖν τοιαύτας ἀγνωμοσύνας γομιί- 6 
ζων συνουσίαις μάλιστα ἂν παύεσθαι, ἥκω χαὶ διδά- 
σχειν σε βούλομαι ὡς σὺ ἡμῖν οὐκ ὀρϑῶς ἀπιστεῖς. 
πρῶτον μιὲν γὰρ χαὶ μέγιστον οἵ ϑεῶν ἡμᾶς ὅρκοι χω- Ὑ 
ἑδωυοὶ πολ εκίους εἶναι ἀλλ ἥλοις " ὅςτις δὲ τούτων σύν- 
οιἱδεν αὐτῷ παρημεληκώς, τοῦτον ἐγὼ οὔποτ᾽ ἄν εὖ- 
δαιμονίσαιμι. τὸν γὰρ ϑεῶν πόλεμον οὐχ οἶδα οὔτ᾽ ἀπὸ 
ποίου ἂν τάχους φεύγων τις ἀποι ἔγοι οὔτ᾽ εἰς ποῖον 
ἂν σχότος ἀποδραίη οὔϑ᾽ ὅπως ἂν εἰς ἐχυρὸν χωρίον 
ἀποσταίη. πάντῃ γὰρ πάντα τοῖς ϑεοῖς ὕποχα καὶ παν- 
ταχῇῆ πάντων ἴσον οἱ ϑεοὶ χρατοῖ' σι. περὶ μὲν δὴ τῶν 8 
ϑεῶν τε καὶ τῶν ὅρχων οὕτω γεγνώσχω, παρ᾿ οἷς ἡμεῖς 
τὴν φιλίαν συνϑέμιεν οι κατεϑέμεθϑα " τῶν δ᾽ ἀνϑρωπέ- 
νων σὲ ἐγὼ ἐν τῷ παρόντι γομίζω μέγιστον εἶναι ἡμῖν 
ἀγαϑόν. σὺν μὲν γὰρ σοὶ πᾶσα μὲν ὁδὸς εὔπορος, πίς 9 
δὲ ποταμὸς δωιβατής » τῶν τε ἐπιτηδείων οὐχ ἀπορία" 
ἄνευ δὲ σοῦ πᾶσα μὲν διὰ σχότους ἢ οὐός" οὐδὲν γὰρ, 
αὐτῆς ἐπιστάμεθα πᾶς δὲ ποταιιὸς δύςπορος, πᾶς δὲ 
ὄχλος φοβερός, φοβερώτατον δ᾽ ρημία" μεστὴ γὰρ 
πολλῆς ἀπορίας ἐστίν. εἰ δὲ δὴ καὶ μανέντες σε ἡφξω Ὁ 

»νΛΑωι 

χτείναιμεν, ἄλλο τι ἂν ἢ τὸν εὐεργέτην χκαταχτείναντες 
ἢ πρὸς βασιλέ ἑα τὸν μέγιστον ἔφεδρον ἀγωνιζοίμεϑα; ὅσιον 
δὲ δὴ καὶ οἵων ἂν ἐλπίδων ἐμαυτὸν στεο ἤσαιμε,, εἶ σέ 
τι χαχὸν ἐπιχειρήσαιμι ποιεῖν, ταῦτα λέξω. ἐχὼ γὰρ] 
Κῦρον ἐπεϑύμησά μοι φίλον γενέ ἔσϑαι, νομίζων τῶν τό- 
τε ἱκανώτατον εἶναι εὖ ποιεῖν ὃν βούλοιτο" σὲ δὲ νῦν 
δριῦ τὴν τε Κύρου δύναμιν, χαὶ χιώραν ἔχοντα καὶ τὴν 
σεαυτοῦ ἀρχὴν σώ: ζοντα, τὴν δὲ βασιλέως δύναμιν, ἢ 
Κῦρος πηλεμίᾳ ἐχρῆτο, σοὶ ταύ Ῥὴν ξὺ πμάχον. ᾿οὖσαν. 
πούτων δὲ τοιοίτων ὄντων τίς οἱ ἴω μαίνεται ὃς ττις οὐ 
ϑούλεταί σοι φίλος εἶναι; ἀλλὰ μὴν ἐρῶ γὰρ χαὶ ταῖ- 

13. ἀλλὰ μήν --- ἐρῶ γὰρ -το οἶδα μὲν γάρ] 1. 5. 14. ὁ δὲ 
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τα ἔξ ὧν ἔχω ἐλπίδας καὶ σὲ βουλ ἤσεσίλαι φῆλον ἡμῖν 
13εἴναι" οἶδα μὲν γὰρ ὑμῖν Π]εσοὺς λυ υπηροὺς ὄντας, οὃς 

γομίζο ἂν σὺν τῇ παροΐύση δυνάμει ταπεινοὺς ὑμῖν πά- 
ρασχεῖν, οἶδα δὲ καὶ Πισίδας" ἀχούω δὲ χαὶ ἄλλα 
ἔϑν Ἴ πολ λὰ τοιαῦτα εἶναι, ἃ οἶμαι ἂν παῦσαι ἐνοχλοῦν- 
ται ἀεὶ τῇ ὑμετέρα εὐδαιμονίᾳ. «Ἵϊ; γυπτίους. δέ, οἷς μά- 
λιστα ὑμᾶς γΕν γιγνώσκω ἑόδωρροχεένδυ ς, οὐχ ὁρῶ ποίᾳ 
δυνάμει συμμάχῳ χοη σάμενοι μᾶλλον ἂν χολάσεσϑε τῆς 

1νῦν σὺν ἐμοὶ οὔσης. ἀλλὰ μὴν ἕν γε τοῖς πέριξ οἰκοῦσι 
σὺ εἰ μὲν βούλοιό τῳ 4ἴλος εἶναι, ὧν μέγιστος ἂν εἴης, 
εἰ δέ “τίς σὲ λυποίη, ὡς ΝΣ ̓ἀναστρέφοιο ἔχων ἥ- 
μᾶς ὑπηρέτας. οἱ σοι οὐχ ἂν τοῦ μισϑοῦ ἕγεχα μόνον 

ὑπη θετοῖμεν ἀλλὰ καὶ τῆς χάριτος ἧς σωϑέντες ς ὑπὸ 
15σοῦ σοὶ ἂν ἔχοιμεν διχαίως. ἐμοὶ μὲν δὴ ταῦτα πάντα 

ἐνθυμουμένω οὕτω δοχεῖ ϑαυμαστὸν εἶναι τὸ σὲ ἡμῖν 
ἀπιστεῖν ὥςτε καὶ ἥδιστ᾽ ἂν ἀχοΐσαιμι τὸ ὄνομα τίς 
οὕτως ἐστὶ δεινὸς λέγειν ὥςτε σὲ πεῖσαι λέγων ὡς ἡμεῖς 
σοι ἐπιβουλείομεν. Κλέσογος μὲν οὖν τοσαῦτα εἶπε" 
Τισσαφέρνης δὲ ὧδε ἀπημείφϑη. 

16 τῳ ἥδομαι μέν, ω Κλέαρχε, ἀκούων. σου φρονέ- 
μοὺς ύγους " ταῦτα γὰρ γιγνώσχων εἴ τι ἐμοὶ χαχὸν 
το: Ἶ ἅμα ἄν κοι δοχεῖς καὶ σαυτῷ χαχόνουις εἰ. 

᾿ γαῖ. ὡς δ᾽ ἂν μάϑῃς ὅτι οὐδ᾽ ἂν ὑμεῖς δικαίως οὔτε 
17 ϑασιλεῖ οὔτ᾽ ἐμοὶ ἀπιστοίητε, ἀντάχουσον. εἶ γὰρ ὑμᾶς 

ἐϑουλόμεθα ἀποῖ. σαι, πότερά σοι δοχοῖ πεν ἱππέων πλή- 
ὕους ἀπορεῖν ἢ πες τῶν ᾿ ὁπλίσειος ἐν ἡ ὑμᾶς μὲν βλά- 
πτεῖν ἱχανοὶ εἴγιεν ἐίν, ἀντιπάσχειν δὲ οὐδεὶς κίνδυνος ;, 

18ἀλλὰ χωρίων ἐπιτηδείων ὑμῖν ἐπιτίϑεσϑαι ἀπορεῖν, ἄν 
σοι δοχοῦμεν ; οὐ τοσαῦτα μὲν πεδία ἡμῖν φίλια ὄν- 
τα σὺν πολλῷ πόνῳ διαπορεύεσϑε, τοσαῖτα δὲ ὃ 
ὑμῖν ὡρᾶτε ὄντα πορευτέα, ἃ ἡμῖν ἔξεστι προχαταλαβοῦ-. 
σιν ἄπορα ὑμῖν παρέχειν, τοσοῦτοι δ᾽ εἰσὶ “ποταμοὶ ἐφ᾽ 
ὧν ἔξεστιν ἡμῖν ταιιεύξ ἐσϑϑαι ὁπόσοις Υ ὑμῶν βουλώ 
πεϑα μάχεσθαι; εἰσὶ δ᾽ αὐτῶν οὃς οὐδ᾽ ἂν παντάπασι 

Πρόξενος τ-- ἔτυχε γὰρ Ε- εὐθὺς οὗν. ΠΙ. 2. 11. ἔπειτα δὲ -- 
ἀνζανήσω γὰρ - ἐλθόντων μὲν γὰρ. ᾿ 

1Ὰ. πεδία ἃ ὑμεῖς «ἕλια ὕρντες ταεπουὶς ΠΡ γοστιτ Ῥατεβ βοτῖσι 
Ρἕπτα. εϑβῖ Ἐχρδάπῖον ἴώθ χεϊϊφιιοσι πέδίς ἡμῖν φίλ 
ὠ»τα. ᾿ 
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“διαβαίητε, εἰ μὴ ἡμιεῖς ὑμᾶς διαπορεύοιμεν. εἰ δ᾽ ἐν19 
πᾶσι τούτοις ἡττῴμεϑα, ἀλλὰ τό γέ τοι πὲρ χρεῖττον 
τοῦ «χαρποῦ ἐστιν" ὃν ἡμεῖς δυναίμεϑ᾽ ἂν καταχαύσαν-- 
τὲς λιμὸν ὑμῖν ἀντιτάξαε, ᾧ ὑμεῖς οὐδ᾽ εἰ πάγυ ἀγα- 
ϑοὶ εἴητε μάχεσϑαι ἂν δύναισϑε. πῶς ἂν οὖν ἔχοντες 3 :0 
τοσοῦ ἐϑον. πόρους ποὺς τὸ ὑμῖν πολεμεῖν, καὶ τούτων 

μηδένα ἡμῖν ἐπικίνδυνον, ἔπειτα ἐκ τούτων πάντων τοῦ- 
τον ἂν τὸν τρύτιον ἐξελοίμεϑα ὃς μόνος μὲν πρὸς ϑειῶν 
ἀσεβής, μόνος δὲ πρὸς ἀνϑρώπων αἰἶσχθ ́ ς; παντάπασιϑ1 
δὲ ἀπόρων ἐστὶ χαὶ ἀμηχάγων καὶ ἀνάγκῃ ἐχομένων, 
καὶ τούτων πογηρίῶν, οἵτινες ἐϑέλουσιε δι ἐπιορκίας τέ 
πρὸς ϑεοὺς καὶ βρῇ πρϑαῳ ποὺς ἀνϑριήπους πράττειν Ψι. 
οὐχ οὕτως ἡμιεῖς, δικλίαρρα οὔτε ἀλό;ιστοι οὐ τε γλί- 
ϑιοί ἐσμεν. ἀλλὰ δὴ ὑμᾶς ἐξὸν. ἀπολέσαι οὐχ ἐπὶ 
τοῦ το ἤμθαβὸν: Δ οϑὲ τι ὃ ἐμὸς ἔρως τούτου αἴτιος 

τὸ τοῖς λλεσιν ἐιιὲ πιστὸν γενέσθαι, καὶ (ὡ Κῦρος 
ἀνέβη Σεγνιχίῃ διὰ μισϑοδοσίας πιστεύων τούτῳ ἐιιὲ χα- 
ταβῆναι δι᾿ εὔέργε σίας ἰσχυ! οὐν. ὅσα δέ μοι ὑμεῖς χρή-33 
σιμοι ἔσεσϑε τὰ μὲν χαὶ σὺ εἶπες, τὸ δὲ μέγιστον ἐγὼ 
οἶδα" τὴν μὲν γὰρ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τιάραν βασιλεῖ μόνῳ 
ἔξεστιν ὀρϑὴν ἔχειν ̓  τὴν δ᾽ ἐπὶ τῇ καρδίᾳ ἢ ἰσως ἂν ὑ- 
μῶν παρόντων χαὶ ἕτερος εὐπετιῆς ἔχοι. 

Ταῦτα εἰπὼν ἔδοξε, τῷ Κλεάρχῳ ἀληϑῆ λέγειν χαὶϑ 4 
εἶπεν, Οὐχοῦν, ἔφη, οἵτινες τοιούτων ἡμῖν εἰς φιλίαν - 
ὑπαρχόντων πειρῶν ται διαβάλλοντες ποιῆσαι κω. ΟἿ 
ἡμᾶς ἄξιοί εἶσι τὰ ἔσχατα παϑεῖν; Καὶ ἐγὼ μέν 5.2 
ἔφη ὃ Τισσαφέρνης, εἰ βούλεσϑέ μοὲε οἵ τε σιρατηγοῖ τ 
καὶ οἵ λοχαγοὶ; ἐλϑεῖν ἐν τιῦ ἐμφανεῖ, λέξω τοὺς πρὸς 
ἐμιὲ λέγοντας ὡς σὲ ἐκιοὶ ἐπιβου λεύεις καὶ τῇ σὺν ἐπιοὶ 
στρατιῦ. Ἐγὼ δέ, ἕφη ὃ Κλέαρχος, ὁ ἄξω πάντας. χαὶ28 
σοὶ αὖ δ σω ὅϑεν ἐγὼ περὶ σοῦ ἀχοίω. ἐχ τούὐτινο 7 
δὴ τῶν λόγων ὃ “ισσαφέρνηξ φιλοφοογούμενος τότε 
μὲν μένειν τε αὐτὸν ἐχέλευσε καὶ σύνδειπνον ἐποιήσατο. 
τῇ ὁξ ὑστεραίᾳ ὃ Κλέαργος ἐλϑιὸν ἐπὶ τὸ στοατόπε- 
δον» δῆλός τ᾽ ἦν πάνυ {ιλικιῶς οἰόμενος διαχεῖσϑαι τιῦ 
Τισσαφέρνει χαὶ ἃ ἔλεγεν ἐχεῖγνος ἀπήγ) ελλεν, ἔφη τε 
χρῆναι ἰέναι παρὰ “Γισσαφέρνην οἷς ἐχέλευσε, χα δῶν 

Ὁ. ὃ ἐμὸς ἔρως τούτου αἴτιος τὸ --- γενέσϑει] τὸ --- γενέ-. 
σύμ Ὁ» ἔρως Ρεμέει, τοΐιου απἴοσν Ὁ αἴτιος. 
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ἐλεγχϑῶσι, διαβάλλοντες τεῦ! “Ἑλλήνων, (ὡς πυοδότας 
αὐτοὺς καὶ κακόνους. τοῖς “Ελλησιν ὄντας τιμωρηθῆναι, 

Ὡδὺὑπιύπτευε δὲ εἰγαι τὸν δια, ἡβλϑκνὰ ξένων α, εἰδιὺς αὐ- 
τὸν καὶ συγγεγενημένον Τ σσαι ἔρνει μετ᾽ “Τριαίου καὶ 
στασιάζοντα αὐτῷ καὶ ἐπιϑουλεΐον τά, ὕπως τὸ στοάτευ- 
μα ἅπαν πρὸς ἑαυτὸν λαβὼν φίλος ῇ Τισσαφέρνει. 

2ϑἐβούλετο δὲ καὶ “ λέαρχος ἅπαν τὸ στράτευμα πρὸς 
ἑαυτὸν ἔχειν τὴν γνώμην χαὶ τοὺς παραλυποῦντας ἑχζιο-- 
δῶν εἶναι. τῶν ὸς στρατιωτῶν ἀντέλεγόν τινὲς αὐτί 
μὴ ἰέναι πάντας τοὺς "λοχαγοὺς: χαὶ στρατηγοὺς μηδὲ 

ϑοπιστεύειν . ὦ ἰσσαφέθνει. ὁ ϑὲ λξαρχος ἐ ἰσχι φιῶς κατέτει- 
γεν, ἔςτε διεπράξατο πέντε μὲν σιρατηγθοὺς ἰέναι, εἴχοσι 
δὲ λοχαγούς" συνηχολούϑησαν δὲ ὡς εἰς ἀγορὰν χαὶ 

τῶν ἄλλων στρατιωτῶν ὡς διακόσιοι. 
81 ᾿Επεὶ δὲ ἤσαν ἐπὶ ταῖς ϑύραις ταῖς Τἰσσαφέονους, 

οἱ μὲν στρατηγοὶ παρεκλήϑι σαν εἴσιυ, ΠΠούξενος Βοιώ- 
τιος, Ἰ]έγων δα ᾿Ἵγίας ᾿ἡρχάς, Κλέαρχος .“44- 
κων, “Σωκράτης ““χαιός" οἱ δὲ λοχαγοὲ ἐπὶ ταῖς ϑύραις 

ϑ2έμενον. οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου 
οἵ τ᾽ ἔνδον ξυνελ αμβάνοντο χαὶ οἱ ἔξω κατεκόπησαν. 
μετὰ δὲ ταῦτα τῶν βαρβάρων τι"ὲς ἱππέων διὰ τοῦ 
πεδίου ἐλαύνοντες ᾧτι» ἐντυγχάνοιεν “Ἕλληνι ἢ δούλῳ 

33 ἐλευϑέρῳ πάντας ἔχτεινον. οἱ δὲ “Ελληνες τήν τε ἱπ-- 
πασίαν αὐτῶν ἐθαύμαζον ἐκ τοῦ στρατοπέδου ὁριῶντες 
καὶ δ,τι ἐποίουν ἠμφιγνόουν, πρὶν Νίκαρχος “ἡρχὸς ἧπε 
φεύγων τετρωμιένος εἰς τὴν γαστέρα καὶ τὰ ἔντερα ἐν 

ϑάταϊς χερσὶν ἔχων, χαὶ εἰπε πάντα τὰ 7 ἐγενημένα. ἐκ 
τούτου δὴ οἱ “Ελλ ἡνὲς ἔϑεον ἐπὶ τὰ ὅπλα πάντες ἐκπες- 
πληγμένοι χαὶ “ομίζοντες αὐτίχα ἥξειν αὐτοὺς ἐπὶ τὸ 

ϑϑστρατόπεδον. οἱ δὲ πάντες μὲν οὐκ ἦλϑον, “Ἵριαῖος δὲ 
καὶ “Ἄρτάοζος χαὶ ἸΠϑριδάτης, οἵ ἦσαν Κύρῳ πιστό- 
τάτοι" ὁ δὲ τῶν “Ελλή ἡγῶν ἑρμηνξ ὃς ἔφη χαὶ τὸν Τ᾽σ-- 
σαφέρνους ἀδελφὸν σὺν αὐτοῖς ὁρᾶν καὶ γιγνώσκειν " 
ξυνηχολούϑουν δὲ χαὶ ἄλλοι Περσῶν τεϑωρακισμέγοε 

85. χαὶ ἄλλοι Περσῶν --- εἰς τριαχοσίους] ἄλλοι πολλοὶ Περ-- 
σῶν. χαοά ΠΟ Ἢ ἈἸΤαιιοῦ Πρεὶ, ποῖ δϑὶ οἷπ' ἱπϑρίμπχμῃ μι θέτι". 
Ὀϊοάοτνις ΧΙ. 20. ναῦς μαχρὰς πλ είους τῶν διαχοσίων. καὶ 
ωρὶς δὲ πολλὰς ναῦς φορτίδας -- ὑπὲρ τὰς τριςχιλίας. ΟΒτοι.- 
Ραϑοῖ. ἮΝ 44. Ὁ, ὡς ὄντες πολλοί, περί που ἑβδομήκοντα. 
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εἷς τριαχοσίους. οὗτοι ἐπεὶ ἐγγὺς ἦσαν, προςελϑεῖν ἐχέ. 36 

λευον εἴ τις εἰ τῶν “Ελλή γω ἢ στρατηγὸς ἢ λοχαγός, 
ἵνα ἀπαγγείλωσι τὰ παρὰ βασιλέως. μετὰ ταῦτα ἔξῆλ-37 
ϑον φυλαττόμενοι τῶν ᾿ Ελλήνων στρατηγοὶ μὲν ᾿Κλεά- 
γωρ ᾿ρχομένιος καὶ Σοφαίνετος Στυμᾳλ ἰος, ξὺν αὖ- 
τοῖς δὲ Ξενοςῶν “«ϑηναῖος, ὅπως μάϑοι τὰ περὶ 110ο-- 
ξέγου " “Χειρίσοφος, ἮΝ ἐτύγχανεν ἀπὼν ἐν κώμῃ τινὶ 
δν» ἄλλοις ἐπισιτιζόμενος. ἐπεὶ δὲ ἔστησαν εἰς ἐπήχοον,38 

εἶπεν “Ἵριαῖος τάδε. Κλέαρχος μέν, (ὦ ἄνδρες ἡ “Ἕλληνες, 
ΣΑ͂ ἐπιοοχῦν τὲ ἐφάνη χαὶ τὰς σπονδὰς λύων, ἔχει 
τὴν δίχην καὶ τέϑνηκε, Πούξενος δὲ χαὶ ΛἸένων, ὅτι 
»ατήγγειλ αν αὐτοῦ τὴν ἐπιβουλήν, ἐν μεγάλῃ τιμῇ εἰσιν. 
ὑμᾶς δὲ βασιλεὺς τὰ ὕπλα ἀπαιτεῖ" αὑτοῦ γὰρ εἰναί 
φησιν, ἐπείπερ Κύρου ἦσαν τοῦ ἐχείνγου ἐγδγνορν περὴς39 

"ταῦτα ἀπεχρίναντο οἱ ΣΝ ῶς ἔλεγε δὲ Κλεάνωρ ὃ 
ἘΑΧΟΘΝ Ὦ χάχιστε ἀνθρώπων “Ἴριαῖε χαὶ οἱ Στ λοι 

-- Ὁ Ὁ 

ἜΣ τ  ω 

ὅσοι ἦτε Κύρου φίλοι, οὐκ αἰσχύνεσϑε οὔτε ϑεοὺς οὔτ᾽ 
ἀνϑρώπους οἵτινες ὀμόσαντες ἡμῖν τοὺς αὐτοὺς φίλους 
χαὶ ἐχϑροὺς γομιεῖν, προδόντες ἡ "μιᾶς σὺν Τισσαφέρνει 
τῷ ἀϑεωτάτῳ τὲ καὶ πανουργοτάτῳ τούς τὲ ἀνόρας 
αὐτοὺς οἷς ὠμνυτε ὡς ἀπολωλέχατε καὶ τοὺς ἄλλους 
ἡμᾶς 'προδεδωχότες ξὺν τοῖς πολεμίοις ἐφ᾽ ἡμῶς ἔρχε- 
σϑε. ὃ δὲ “Ἵριαῖος εἶπε, Κλέαρχος γὰρ πούσϑεν ἑπιβου-40 
λεύων φανερὸς ἐγένετο Τισσαφέρνε ε τὲ χαὶ “Ὁρόντᾳ, καὶ 
πᾶσιν ἡμῖν τοῖς ξὺν τούτοις. ἐπὶ τού τοις Ξενοφῶν τά- 41 

δὲ εἶπε. Ἀλέαρχος μὲν τοίνυν εἰ παρὰ τοὺς ὅοχους ἔλυε 
τὰς σπογὸάς, τὴν δίχην ἔχει" δίκαιον γὰρ ἀπόλλυσϑαι 
τοὺς ἐπιορχοῦντας " Πρύξενος δὲ χαὶ ἢ]ένων ἐπείπερ 
εἰσὶν ὑμέτεοοι μὲν εὐεργέται, ἡμέτεροι δὲ στρατηγοί, 
πέμψατε αὐτοὺς δεῦρο" δῆλον γὰρ, ὑτι φίλοι γε ὄντες 
ἀμφοτέροις πειράσονται χαὶ ὑμῖν χαὶ ἡμῖν τὰ βέλτιστα 
ξυμβουλεύειν. πρὸς ταῦτα οἱ βάρβαροι πολὺν χρόνον 42 
ιαλεχϑέντες ἀλλήλοις ἀπῆλϑον οὐδὲν ἀποχρινάμενγοι. 

39, ΑΡεοςΞο ἄοβοθνναῖ ὡς Ροϑβέ ΡΥ ΘΙ 551 οἵτινες ἀαμῆριυ αἴχιϑ 
ροδεδωχότες ρΡοκβῖ πιροδόνεες : δε χὰ ρμετοίϊης ΟἸδαμος μλῖπας 
οάαῖς Ἰἰοαιάιι. 
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ΔΑΡΟΥ ἜΡΙΕΩ: κ᾿ ἿΝ 

Πιιοε8. σἂρε ἀρϑουϊθιπῆτιν, 

1. ὠἐὲ μὲν δὴ στρατηγοὶ οὕτω ληφ ϑέντες ἀνήχϑησαν 
ς 

υς βασιλέα χαὶ ἀποτμηϑέντες τὰς χες, αλὰ ἐς ἐτὲλ εὐτήσαν,, 
τῇ εἷς μὲν αὐ τιῦν Κλέαρχος ὁμολογουμένως ἐκ πάντων τῶν 
ἐμπείρως αὐτοῦ ἐχόντων δόξας γενέσϑαι ἀνὴρ χαὶ πο-᾿ 

2 λειεικὸς καὶ φιλοπόλεμος δά ηδξ' καὶ γὰρ δὴ ἕως μὲν 
πόλεμος ἣν τοῖς «Ταχεδαιμονίοις πρὺς τοὺς ᾿Ιϑηναίους 
παρέμενεν, ἐπεὶ δὲ εἴοή νη ἐγένετο, χιείσας τὴν αὐτοῦ 
πόλιν ὡς οἵ Θρᾷκες ἀδικοῦσι τοὺς “Ἕλληνας χαὶ δια- 
πραξάμενος (ὡς ἐδύνατο παρὰ τῶν ἐφόρων ἐξέπλει ὡς 

πολεμήσων τοῖς ὑπὲρ Χεῤῥονήσου καὶ ἐεττοο ὡς Θρᾳ- 
3 ξίν. ἐπεὶ δὲ μεταγνόντες πως οἱ ἔφοροι ἤδη ΚΝ ὕντος 

αὐτοῦ ἀποστρέφειν αὐτὸν ἐπειρῶντο ἐξ ᾿σϑμοῖ, ἐνταῦ- 
ϑα οὐχέτι πείϑεται, ἀλλ᾽ ᾧχετο, πλέον εἰς ̓ λλήςπον- 

ἃ Τοῦ. ἐκ ἑοῦ ἠὰϊ ἐϑὰν ατώϑη ὑπὸ τῶν ἐν τῇ “Σπάρτῃ 
τελῶν ὡς ἀπειϑῶν. ἤδη δὲ φυγὰς ὧν ἔρχεται πρὸς Κυ-. 
ρον, καὶ ὁποίοις μὲν λόγοις ἔπεισε Κῦρον ἄλλη γέγρα-. 

5 πτᾶϊ, δίδωσι δὲ αὐτῷ Κῦρος μυρίους δαρεικούς" ὃ δὲ 
λαβὼν οὐχ ἐπὶ ῥαϑυμίαν ἐτράπετο, ἀλλ᾽ ἀπὸ τούτων 
τῶν χρημάτων σ σελλέξας στράτευμα ἐπολέμει τοῖς Θρυ- 
ξί, καὶ ιιάχῃ τε ἐνίχησε χαὶ ἀπὸ τούτου δὴ ἔφερε καὶ 
γε τούτους καὶ πολεμῶν διεγένετο μέχρι, Κῦρος ἐδεή- 
ϑη τοῦ στρατεΐματος τότε δὲ ἀπῆλϑεν ὡς ξὲν ἐκείνῳ 

8 αὖ πολεμήσων. ταῦτα οὖν φιλοπολέμου μοι δοχεῖ ἄν-- 
δρὸς ἔργα εἶναι, ὅςτις ἑ Ξὸν μὲν εἰρήνην ἔχειν ἄνευ αἷ- 
σχύν ης καὶ βλάβης αἱρεῖται πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ ῥᾳϑυμεῖν 
βούλεται πονεῖν ὥςτε πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ χοήματα ἔχειν. 
ἄἀχινδύνως αἱρεῖται πολεμῶν μείονα ταῦτα ποιεῖν" ἐχεῖ- 
γος δὲ ὥςπερ εἷς παιδιχὰ ἢ εἰς ἄλλην τινὰ ἡδονὴν ἤ- 
ϑελε δαπαναν εἰς πόλεμον. οὕτω μὲν φιλοπόλεμος ἦν 

τι πολεμικὸς δέ αὖ ταύ τῇ ἐδόχει εἶναι ὅτι φιλοχίνδυνός τ 
ἦν χαὶ ἡμέρας χαὶ γυχτὸς ἄγων ἐπὶ τοὺς πολεμίους Καὶ 
ἐν τοῖς 'δέινοϊς φούνιμος, ὡς οἱ παρόντες παντάαζχο 

35. Ἰσϑμοῦ] Οουϊπιμὶ. 4. ἄλλη! Μιὰς. φίδι Βαοο νευρᾶ γτος- 
τοϊτ τη Ῥεϑεβίδηϊ Ἰοοὶ «τι ἀθ Εἴδαγοιιο βιαηὶ βαρτὰ 1. 1. 9. . Ὁ 
8. 6. εἰρήνην ἔχειν} λ11 ΠΡυὶ ἄγειν. 
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πάντες “ὡμολόγουν. χαὶ ἀρχιχὸς δ᾽ ἐλέγετο εἶναι ὡς δυ- 8 
νατὸν ἐκ τοῦ τοιούτου τούπου οἷον κἀχεῖνος εἶχεν. ἱχα- 
γὸς μὲν γὰρ ὡς τις χαὶ ἄλλος φροντίς ζειν ἣν ὅπως ἔχοι 
ἥ στρατιὰ αὐτῷ τὰ ἐπιτήδεια χαὶ παρασχευάς ζειν ταῦτα, 
ἱχανὸς δὲ χαὶ “ἐμποιῆσαι τοῖς παροῦσιν ὡς πειστέον εἴη 
Κλεάρχῳ. τοῦτο δ᾽ ἐποίει ἐχ τοῦ χαλεπὸς εἶγαι" χαὶ 9 
γὰρ ὁρᾶν στυγν ὃς ἣν χαὶ τῇ φωνῇ τραχύς, ἐχόλαζέ τε 
ἀεὶ ἰσχυρῶς, καὶ ὀργῆ ἑγίοτε. ὡς χαὶ αὐτῷ μεταμέλειν 
ἔσϑ᾽ ὅτε. χαὶ γνώμῃ δ᾽ ἐχόλα αἴεν" ἀχολάστου γὰρ στρα- 
τεύματος αὐ τοὶ ἡγεῖτο ὄφελος εἶναι, ἀλλὰ χαὶ λέγειντο 
αὐτὸν ἔφασαν (ὡς δέοι τὸν στρατιώτην φο͵ ϑεῖσϑαι μαλ- 
λον τὸν ἄρχοντα ἢ τοὺς πολεμίους εἰ μέλλοι Ὑ φυλα- 
κὰς φυλάξειν ἢ φίλων ἀφέ ἤεσϑαι ε ἀπροφασίστως ἰέναι 
πρὸς τοὺς πολεμίους. ἐν μὲν οὺν τοῖς δεινοῖς ἤϑελον 11 
αὐτοῦ ἀχοίειν σφόδρα χαὶ οὐχ ἄλλον ἡροῦντο οἱ στροα-- 
τιῶται" καὶ γὰρ τὸ στυγνὸν τότε φαιδρὸν αὐτοῦ ἐν 
τοῖς προςιύποις ἔφασαν φαίνεσθαι χαὶ τὸ χαλ ἑπὸν ἐῤῥω- 
μένον πρὸς τοὺς πολεμίους ἐδύχει εἶναι, ὥςτε σωτήριον 
καὶ οὐχέτι “χαλεπὸν ἐφαίνετο" ὅτε δ᾽ ἕξω τοῦ δΕΨΦΣΥΣ 
γένοιντο καὶ ἐξείη πρὺς ἄλλους ἀρχομένους ἀπιέναι, πολ-- 

λοὶ αὐτὸν ἀπέλειπον" τὸ γὰρ ἐπίχαρι οὐχ εἶχεν, ἀλλ᾽ 
ἀεὶ χαλεπὸς ἦν χαὶ μὰς ὥςτε διέκειντο πρὸς αὐτὸν 
οἱ στρατιῶται ὥςπερ παῖδες προς δ δάσχλο»! χαὶ γὰρ13: 
οὖν φιλίᾳ μὲν χαὶ εὐνοίᾳ ἑπομένους οὐδέποτε εἶχεν " 
οἵτινες δὲ ἢ ὑπὸ πόλεως τεταγμιένοι ἢ ὑπὸ τοῦ δεῖσϑαι 
ἢ ἄλλῃ τινὶ ἀγάγκῃ κατεχόμενοι παρείησαν αὐτῷ, σᾳό- 
δὰ πειϑομέγοις ἐχρῆτο. ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο γιχᾶν ξὺν αὐ-14 
τῷ τοὺς ; πολεμίους, ἤδη μεγάλα ἦν τὰ χϑησίμους ποι- 
οὔντα εἶναι τοὺς ξὺν αὐτῷ στρατιώτας" τό τε γὰρ πρὸς 
τοὺς πολεμίους ϑαρῥαλέως ἔχειν παρῆν καὶ τὸ τὴν παρ᾽ 
ἐχείγου τιμωρίαν φοβεῖσϑαι αὐτοὺς εὐτάχτους ἐπδίει. 

11. ἐν τοῖς προςώποις "] ΟἸδαγοδὲ συϊίαπε ἴδπ οἸ πὶ τεοῖθ ἰμ- 
1ο!]!οχοναὶ Ῥ]ιξανοθιιβ. αὐ Βὲ5. αι ῖτπι5. Ἰοοὶ πνοπιϊομθι ἔδοϊς. Ρ]ι- 
γαΪῚ αὐτοῦ τι διῸ ἴδ 1} Πονθνιιβ 510. τιϑιι5 οδὲ ἢ. 17], 212. μει-- 
διόων βλοσιοοῖσι ποοςώπασι. 8ὶς οἴϊδηι μέτωπα αἴχὶϊ Αὐΐβιο-: 
Ρβὰπ 5 Εφεῖι, ν. 631. χάβλεινε νᾶπυ χαὶ τὰ μέτωπ᾽ ἀνέσπεσε, 
αἀθὶ ναϊθϑ σα ἀπ α σιι5. [ουία556 ᾿οσοθαῖ πρόςωπα. 1 ἴϊὰ ραββῖνι 
γϑοθυιοσοθ. 12), ἀρχομένους] Οοπερίγαιι ΠΡνὶ ἰὰ ἀΡϑιγ τ 
να Ἰρεωνος ΤΟ ΗΠ (οχοντίς φωτῖανὶ ἰθ αὶ 5ΘΉΒΕΒ, ΟῚ ζῶσο 

αὐ ἰρνανθ ΒΟ τοο μεν δυβιι. 
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ἐστοιοῦτος μὲν δὴ ἄρχων ἦν" ἄρχεσϑαι δὲ πὸ ἄλλων 
οὐ μάλα ἐθέλειν ἐλέγετο. ἣν δὲ ὃτε ἐτελεύτα ἀμφὶ τὰ 
πεντήχοντα ἕτη. 

16 Πρόξενος δὲ ὃ Βοιώτιος εὐθὺς μὲν “μειράκιον ὧν 
ἐπεϑύμει γενέσϑαι ἀνὴρ τὰ μεγάλα πράττειν ἱκανός " 
καὶ διὰ ταύτην τὴν ἐπιϑυμίαν ἔδωκε Γ᾿ ὁργίᾳ ἀργύριον 

1γτῷ “1εοντίνῳ. ἐπεὶ δὲ συνεγένετο ἐκείνῳ, ἱχανὸς νομίς- 
σας ἤδη εἰναι καὶ ἄρχειν΄ χαὶ φίλος οὖν τοῖς πρώτοις 
μὴ ἡττᾶσϑαι εὐεργετῶν, ἦλθεν εἰς ταῦτας τὰς σὺν Κύ- 
ρῳ πράξεις" χαὶ ᾧετο χτήσεσϑαι ἐκ τούτων ὄνομα μέ- 

18γα χαὶ δύναμιν μεγάλην καὶ χρήματα πολλά. τοσού- 
τῶν δ᾽ ἐπιϑυμῶν σφόδρα ἔνδηλον αὖ καὶ τοῦτο εἶχεν 
ὅτι τούτων. οὐδὲν ἂν Δέλοι χκτᾶσϑαι μετὰ ἀδικίας, ἀλλὰ 
σὺν τῷ δικαίῳ καὶ καλῷ ὦ ὠξετο δεῖν τούτων τυγχάνειν, 

1ϑἄνευ δὲ τούτων μή. ἄρχειν δὲ χαλῶν μὲν χαὶ ἀγαϑῶν 
δυνατὸς ἢν" οὐ μέντοι οἴτ᾽ αἰδῶ τοῖς στραταύταις" ἑαυ- 
τοῦ οὔτε φόβον ἱκανὸς ἐμπθιῆσαι, ἀλλὰ χαὶ ἠσχύνετο 
μᾶλλον τοὺς στρατιώτας ἢ οἱ ἀρχόμενοι ἐχεῖνον", χαὶ 
φοβούμενος μᾶλλον ἤν φανερὸς τὸ ἀπεχϑάνεσϑαι τοῖς 

γοστρατιώταις ἢ οἱ στρατιῶται. τὸ ἀπιστεῖν ἐχείνῳ. ὥετο 

δὲ ἀρχεῖν. πρὺς τὸ ἀρχιχὸν εἶγαι καὶ δοχεῖν τὸν μὲν χα- 
λῶς ποιοῦντα ἐπαινεῖν, τὸν δὲ ἀδικοῦντα μὴ ἐπαινεῖν. 
τοιγαροῦν αὐτῷ οἱ μὲν καὶ τλοί τε κἀγαθοὶ τῶν συνόντων 
εὖνοι ἦσαν, οἱ δὲ ἄδικοι. ἐπεβούλευον ὡς εὐμεταχειρίστῳ 
ὄντι. ὃτε δὲ ἀπέϑνησκχεν ἣν ἐτῶν ὡς τριάχον τα. 

“1 ένων δὲ ὁ Θετταλὸς δῆλος. ἦν ἐπιϑυμῶν μὲν 
πλουτεῖν ἰσχιοῶς. ἐπιϑυμῶν δὲ. ἄρχειν, ὅπιως πλείω. 
λαμβάνοι, ἐπιϑυμῶν δὲ τιμᾶσϑαι, ἵ ἵνα πλείω χερδαίνοι" 
φίλος τε ἐβούλετο. εἶναι τοῖς μέγιστα δυναμένοις ) ἵνα 

οάδιχῶν μὴ διδοίη δίκην. ἐπὶ δὲ τὸ “κατεργάξ ζεσϑαι ὧν 
’ 

ἐπιϑυμοίη συντομωτάτην ᾧετο ὁδὸν εἶναι διὰ τ τοῦ ἐπιορ- 
χεῖν τε καὶ ψεύδεσθαι καὶ ἐξαπατᾶν, τὸ δ᾽ ἁπλοῦν 

οϑχαὶ τὸ ἀληϑὲ τὸ αὐτὸ τῷ ἡλιϑίω εἶναι. στές ων 2) 
δὲ φανερὸς ειὲν ἣν. οὐδένα, ὅτῳ δὲ φαίη φίλος εἰσ 
γαὶ, τούτῳ ἔνδηλος ἐγίγνετο ἐπιβουλεύων. καὶ πολεμίου 
μὲν οὐδενὸς κατεγέλα, τῶν δὲ συνόντων πάντων ὡς καΞ 

235. τῶν σὺν ὄντων. ὡς χαταγελῶν διελέγετο] ῬΙ]αἰοπῖς Βεῖρ- 
ΕΒ. 860. Α ἀφανῆ αὐτὸν γενέσϑαι τοῖς παραχαϑημένοις, καὶ 
ἰαλέγεσϑαι. ὡς περὶ οἰχομένου οοπιιῖε ὙΥ͂ ὙἘΘΠΡἈΟΒέτδ, 

ὑπ: ᾳ0ΦἸΝΝ "Δ τὰ Ξε ΡῸ -.-" 

σφας να 

-“- “δ ὄν Ὁ «αὖ --», Ὡς , ὦ Ὁ 

ἄ Ἢ νι 
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ταγελῶν ἀεὶ διελέγετο.. χαι τοῖς μὲν τῶν πολ ἐμίων. κτή-34 
μασιν οὐχ ἐπεβούλευε" χαλεπὸν γὰρ ὥετο εἶναι τὰ τῶν 
φυλαττομένων λαμβάνειν" τὰ δὲ τῶν φίλων. μόγος ᾧετο 
εἰδέναι ῥᾷστον ὃν ἀφύλαχτα λαμβάνειν. καὶ ὅσους ιιὲν2 5 
αἰσθάνοιτο ἐπιύρχους χαὶ ἀδίχους ὡς εὖ ὡπλισμένους 
ἐφοβεῖτο, τοῖς Ἧ ὁσίοις χαὶ ἀλήϑειαν ἀσχοῦσιν εὡς 
ἀνάνδροις ἐπειρᾶτο χρῆσϑαι. ὥςπερ δέ τις ἀγάλλεται2θ 
ἐπὶ ϑεοσεβείᾳ καὶ ἀληϑείᾳ καὶ δικαιότητι. οὕτω ἥϊένων 
ἠγάλλετο τῷ ἐξαπατᾶν δύνασϑαι, τῷ τιλ ἄσασϑαι ψευ- 
δῆ, τῷ φίλους διαγελᾶν" τὸν δὲ μὴ πανοῦργον τῶν 
ἀπαιδεύτων ἀεὶ ἐνόμιζεν εἶναι. χαὶ παρ᾽ οἷς μὲν ἐπε- 
χείρει πρωτεύειν φιλίᾳ, διαβάλλων τοὺς πρώτους τού- 

τοὺς ᾧετο δεῖν χτήσασϑαι. τὸ δὲ πειϑοιμέγους τοὺς2 1 
στρατιώτας παρέχεσϑαι ἐχ τοῦ συναδιχεῖν αὐτοῖς ἐμιη-- 
χανᾶτο. τιιᾶσϑαι δὲ χαὶ ϑερυπείεσϑαι ἠξίου ἐ ὀχίδεὲ. 
χνύμενος ὅτι πλεῖστα δύναιτο χαὶ ἐϑῶοι ἂν ἀδικεῖν. 
εὐεργεσίαν δὲ χατέλεγεν, ὅπότε τις αὐτοῦ ἀφίστατο, ὅτι 
χρώμενος αὐτῷ οὐχ ἀπώλεσεν αὐτόν. χαὶ τὰ μὲν δὴ 28 
ἀφανῆ ἔξεστι περὶ αὐτοῦ ψεύδεσθαι, ἃ δὲ πάντες ἴσασι 
τάδ᾽ ἐστί. παρὰ ᾿Αριστίππῳ μὲν ἔτι ὡραῖος ὧν στράτη- 
γεῖν διεπράξατο τῶν ξέγων, “Ἵριαίῳ δὲ βαρβάρῳ, ὄντι, 
ὅτι μειρακίοις χαλοῖς ἥδετο, οἰχειύτατος ἕτι ὡραῖος ὧν 
ἐγένετο, αὐτὸς δὲ παιδιχὰ εἶχε Θαούπαν ἀγένειος ὧν 
γενειῶντα. ἀποϑνησχύντων δὲ τῶν συστρατηγῶν ὕτι29 
ἐστράτευσαν ἐπὶ βασιλέα Ξὲν Κύρω, ταὐτὰ πεποιηκὼς 
οὐχ ἀπέϑανε, μετὰ δὲ τὸν τῶν ἀὐλωΐ ϑάγνατον στρα- 
τηγίῶν τιμωρηϑεὶς ὑπὸ βασιλέως ἀπέϑανεν, οὐχ ὥςπερ 

Κλέαρχος χαὶ οἵ ἄλλοι στρατηγοὶ ἀποτμηϑέντες τὰς 
χειραλάς, ὅςπερ τάχιστος ϑάνατος δοχεῖ εἶναι, ἀλλὰ ζῶν 

Ἰ αἰχισϑεὶς ἐν ιαὐτὸν ὡς πον ηρὸς λέγεται τῆς ΠΝ" τῆς τυχεῖν. 

“Ἅγίας δὲ ὃ “Πρχὰς καὶ “Σωχράτης "ἡ γχαιὸς χαὶϑ0 
Ἰ τούτω ἀπεϑανέ ἕτην. τούτων δὲ οὔϑ᾽ ὡς ἐν πολέμῳ κα- 
χῶν οὐδεὶς κατεγέλα οὗτ᾽ εἰς φιλίαν αὐτοὺς ἐμέμφετο. 

β ἤστην δὲ ἄμφω ἀμᾳὶ τὰ πέντε χαὶ τριάχοντα ἔτη ἀπὸ 
γενεᾶς. 

28, ἔτι ὡραῖος ὧν βεουάυτ ἄδϊοι Ἰλοοββίας. 29, ὡς πονηρὸς) 
»»οτεάο, σφυρά ἤτι5 ἡμδν αννε οεμβογεῖωσ, Ζαμην εδϑοεὶ τορὶϑ 
Ραΐοσηι8 ἢο5ρ68.᾽ ὙΥ̓γιρθ 
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ΑΨ ΑΙ δῦ 

[πϑοχυιῖα ποοῖς Ππισέτι πηρετ τι ἸουθβητῖΡιις Οταροὶς Χουο- 
ῬΒοη ΑἸ ΟΠΙΘηβἷβ ΞΟΙΏΠΙΟ οχοίζαϊτις σοπειχίουθς Ῥγοχοηΐ σοηγο- 
οδῖ. Δ 5Ζτι6 ρου σοηδβυμδὶϊς σαδοῖρυος ἤἄτισος σοπ ΟΠ 5788 
οχοϊξαξϊιτ 1. (γειῖ ροβέσιθηι θη πθ5. ΘΟ τΈποσθ, Βογίαπίθ Χοπο- 
ὉΒοπῖα Ὀυϊπηιπ πΟΥο5 ἀτπιο685 βιιξβοϊιηῖ. 

Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ Κύρου οἱ “Ἐλ- 
ληνες ἔπραξαν μέχοι τῆς μάχης, χαὶ ὅσα ἐπεὶ Κῦρος 
ο ἐπλλλλὰ ἐγένετο ἀπιόντων τῶν “Ελλήνων σὺν Τισ-- 
σαφέρνει ἐν ταῖς σπονδαῖς, ἐν τῷ πρόσϑεν λόγῳ δεδή-- 
λωται. ἐπεὶ δὲ οἵ τε στρατηγοὶ συνειληκεμένοι ἦσαν χαὶ 
τῶν λοχαγῶν καὶ τῶν σερατεωτιῆν οἱ συγεπόμενοι ἀπο- 
λώλεσαν, ἐν πολλῇ δὴ ἀπορίᾳ ἦσαν οἱ Ἕλληνες, ἐνγοού- 
μενοι μὲν ὅτι ἐπὶ ταῖς βασιλέως ϑύραις ἦσαν, κύχλῳ 
δὲ αὐτοῖς πάντῃ πολλὰ καὶ ἔϑνη χαὶ πόλεις πολέμιαι Ἵ 
ἦσαν, ἀγορὰν δὲ οὐδεὶς ἔτι παρέξ Ξειν ἔμελλεν, ἀπεῖχον 
δὲ τῆς ἐκ ξέρα οὐ μεῖον ἢ μύρια στάδια, ἡ ἡγειιὼν δ᾽ 
οὐδεὶς τῆς ὁδοῦ ἣν, ποταμοὶ δὲ διεῖργον ἀδιάβατοι ἐν 
μέσῳ. τῆς οἴκαδε ὁδοῦ, προὐδεδώχεσαν, δὲ αὐτοὺς καὶ 
οἱ σὺν Κύρῳ ἀναβάντες βάρβαροι, μόνοι δὲ καταλε- 
λειμιμένοι ἦσαν, οὐδὲ ἱππέα οὐδένα σύ μμάχον ἕχοντες, 
ὥςτε εἴδη} ον ἦν ὅτι γιχῶντες (ιν οὐδένα ἂν χαταχά- 
γΌΙΕν, ἥττη ϑέντιων δὲ αὐτῶν οὐδεὶς ἂν λει ϑείη. ταῦτα 
ἐννοούμεν οι χαὶ ἀϑύμως ἔχοντες, ὀλίγοι μὲν αὐτῶν εἰς 

τὴν ἑσπέραν σίτου ἐγείσαντο, ὀλίγοι δὲ πῖρ ἀνέχαυσαν, 

2, οὐδένα ἂν χκαταζάνοι » Οοπῖ. Π. 4. 6. 3. ὀλίγοι πῦρ, 
ἀνέχαυσαν") (ὐαβίγρηβες ἴσπιθϑ ἀϊοϊϊ, τ 415 ἔοτιο εἰθ «αἰ ϑθς 
δεῖ. Ἀεοεῖθ διιΐρην σι ος. ΠΡΟ ΑΥΒδν κτν ον Ὑ Πδδι: ἢ Βαιϑίο ᾿πῆραν, 

Η πυρί ἔχαυσαν. ΡοΪΥ ἀρητι5. ΠΥ. 6. 11. ὀλέσοι αὐτῶν πειγετώ-- 

ἦους γυχτὺς στο ἀνέχευσαν. εκγοάοῖιιβ Ὗ Π|. 16, σῦο ἄνακζαυ-: 

σάμενοι οἵ ρϑυ]]ο δηΐρ πῦρ ἀναχαίειν. (γιιοστισι ΠΟ Π ῃηθτηΐηθ--. 
ταηΐ φιὶ Ῥοϊγρῖο 11. 25. γυχτὸς ἐπιγενομένης πῦρ ἀναχαύσαν-- 
τὲς ἰπΐουεμθαπὶ πυρί. Ξίπηϊριη δι ῖδπη Τποῖ ΙοοΣ ἈΒΝ 1 85. 
δβρυά Βοιιᾶποβ ἢ ναὶ τα] ἴσῃεβ, ἱπτοεγσγαιρίδε γνοο δ 8, 
εἴς. οοπρᾶγανιξ ΥΥ γι Βῖιι5. ἥ 
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ἐπὶ δὲ τὰ ὅπλα πολλοὶ οὐχ ἤλθυν ταΐτην τὴν νύχτα, 
ἀνεπαύοντο δὲ ὅπου ἐτύγχανεν ἕχαστος, οὐ δυνάμενοι 
χαϑεύδειν ὑπὸ λύπης καὶ πόϑου πατρίδων, γονέων, γυ-- 
γαιχῶν, παίδων, οὃς οὔποτ᾽ ἐνόμιζον ἔτε ὄψεσϑαι. οὕ- 
τω μὲν δὴ διαχείκενοι πάντες ἀνεπαΐοντο. 

Ἢν δέ τις ἐν τῇ στρατιᾷ Ξενοφῶν “Ἰϑεηναῖος, ὃς 
οὔτε στρατηγὸς οὔτε λοχαγὸς οὔ τε στυατιώτης ὧν συν- 
ηχολούϑει, ἀλλὰ Πρύξεν Ἂς αὐτὸν μετεπέμψατο οἴχοϑεν 
ξένος ὧν ἀρχαῖος " ὑπισχνεῖτο δὲ αὐτῷ, εἰ ἔλϑοι, φίλον 
αὐτὸν Κύρῳ ποιήσειν, ὃν αὐτὸς ἕφη χϑείττω ἑαυτῷ γο- 
μίζειν τῆς πατρίδος. ὃ μέντοι Ξενος ὧν ἀναγνοὺς τὴν 
ἐπιστολὴν ἀναχοινοῦται Σωχράτει τῷ -1ϑηναίῳ περὶ τῆς 
πορείας. καὶ ὃ “Σωχράτης ὑποπτεύσας μή τι πρὸς τῆς 
πόλεως ἐπαίτιον εἴ ἢ Κύρῳ φίλον γενέσϑαι, ὅτι ἐδό- 
χει ὃ Κῦρος προθύμως τοῖς «“Ἰακεδαιμονίοις ἐπὶ τὰς 
““ϑήνας συμπολειῆσαι, συμβοιλείει τῷ Ξενοφῶντι ἔλ-- 
ϑόντα εἰς εἰελᾳοὺς ἀνακοινῶσαι τιῇ τῷ περὶ τῆς πο- 
θείας. ἐλϑὼν ὁ᾽ ὁ Ξενοφῶν ἐπήρετο τὸν ᾿πόλλω τίνι 
ἐν ϑεῶν ϑύων καὶ εὐχόμεν ος χάλλιστα καὶ ἄριστα ἔλ- 
ϑοι τὴν ὁδὸν ἣν ἐπινοεῖ χαὶ χυλῶς πράξας σωϑείη. 
χαὶ ἀνεῖλεν αὐτῶ ὁ πόλλων ϑεοῖς οἷς ἔδει ϑύειν. ἐπεὶ 

δὲ πάλιν ἦλϑε, λέγει τὴν μαντείαν τῇ “Σωχράτει. ὃ δ᾽ 
ἀχούσας 1 ἡτιᾶτο αὐτὸν ὅτι οὐ τοῦτο πρῶτον ἤρώτα πό- 
τερον λῷάν εἴη αὐτῷ πορεύεσθαι ᾿ μεένξιν, ἀλλ᾽ αὐτὸς 
χρίνας ἰτέον εἰναι τοῦτ᾽ ἐπυνϑάνετο ὅπως ἂν κάλλιστα 

πορευϑείη. ἐπεὶ μέντοι οὕτως. ἤρου, ταῦτ᾽, ἔφη, χρὴ 
ποιεῖν ὅσα ὃ ϑεὸς ἐχέλευσεν. ὃ μὲν δὴ Ξενοφῶν οὕτω 
ϑυσάμενος οἷς ἀνεῖλεν ὃ ϑεὸς ἐξέπλει, χαὶ χαταλαμβά- 
γε ἐν Σάρδεσι 1]ούξενον χαὶ Κῦρον μέλλοντας ἤδη 
ὁρμᾶν τὴν ἄνω ὑδόν, καὶ συνεστάϑη Κύρῳ. προϑυ- 
μουμένου δὲ τοῦ ᾿Προξένου καὶ ὃ Ἰκῦρὺς συμπρούϑυ- 
μεῖτο μεῖναι αὐτόν" εἰπε δὲ ὅτι ἐπειδὰν τάχιστα 
στρατεία λήξῃ, εὐϑὲς ἀποπέιιψειν αὐτόν. ἐλέγετο δὲ ὃ 

ων 

στόλος εἶναι εἰς 1]Πισίδας. ἐστρατεύετο μιὲν δὴ οὕτως10 
ἐξαπατηϑ εὶς οὐχ ὑπὸ “Προξένου " οὐ γὰρ ἤδει τὴν ἐπὶ 
βασιλέα ὁρμὴν οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς τῶν Ἑλλήνων πλὴν 
Κλεάρχου" ἐπεὶ μέντοι εἷς Κιλικίαν ἦλϑον, σαφὲς πᾶ- 

10. ἐπεὶ εἰς Κιλιχίαν ἦλθον} Οοπῇ, 1, 8ι 
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σιν ἤδη ἐδόκει εἶναι ὅτι ὃ στόλος εἴη ἐπὶ βασιλέα. 
βούμενοι δὲ τὴν ὁδὸν χαὶ ἄχοντες ὅμως οἱ πολλοὶ δι᾿ 
αἰσχύνην χαὶ ἀλλήλων χαὶ Κύρου συνηχολούϑησαν" ὧν 

11εἷς καὶ Ξενοφῶν ἦν. ἐπεὶ δὲ ἀπορία ἦν, ἐλυπεῖτο μὲν 
σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ οὐχ ἐδύνατο καϑεύίδειν" μιχρὸν δ᾽ 
ὕπνου λαχὼν εἰδὲν ὄνειο. ἔδοξεν αὐτῷ βροντῆς γενομέ- 
γῆς σχηπτὸς πεσεῖν εἰς τὴν πατρώαν οἰχίαν, καὶ ἐκ 

12τούτου ᾿λάμπεσϑαι πᾶσαν. περίφοβος δ᾽ εὐθὺς ἀνηγέρ-- 
ϑη, χαὶ τὸ ὄναρ πῇ μὲν ἔκρινεν ἀγαϑόν, ὅτι ἐν πόγοις 
ὧν χαὶ κινδύνοις φῶς μέγα ἐκ “Μιὰς ἰδεῖν ἔδοξε" πῇ δὲ 
καὶ ἐφοβεῖτο, ὅτι ἀπὸ Ζιὸς μὲν βασιλέως τὸ ὄναρ δέ. 
κει αὐτῷ εἶναι, χύχλῳ δὲ ἐδόχει λάμιπεσϑαι τὸ πῦρ, 
μὴ οὐ δύναιτο ἐχ τῆς χώρας ἐξελϑεῖν τῆς βασιλέως, 

131λ: εἴργοιτὸ πάντοϑεν ὑπό τινων ἀποριῶν. ὅποῖόν τι 
μέντοι ἐστὶ τὸ τοιοῦτον ὄναρ ἰδεῖν ἔξεστι σχοπεῖν ἐχ 
τῶν συμβάντων μετὰ τὸ ὄναρ. γίγνεται γὰρ τάδε. εὐ-- 
ϑὲς ἐπειδὴ ἀνηγέρϑη πριῦτον μιὲν ἔννοια αὐτιῦ ἐμπίπτει, 
τί κατάχειμαι; ἤ δὲ νὺξ προβαίνει" ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ 
εἰκὸς τοὺς πολεμίους ἥξειν, εἰ δὲ γενησόμεϑα ἐπὶ βα- 
σιλεῖ, τί ἐμποδὼν μιὴ οὐχὶ πάντα μὲν τὰ γαλεπώτατα 
ἐπιδόντας, πάντα δὲ τὰ δεινότατα παϑόντας ὑβροιζομέ- 

άγους ἀποθανεῖν: ὅπως δ᾽ ἀμυνοέμεϑα οὐδεὶς παρα- 
σχευάζεται οὐ "δὲ ἐπιμελεῖται, ἀλλὰ καταχείμεϑα ὥςπερ 
ἐξὸν ἡσυχίαν ἄγειν. ἐγὼ οὖν τὸν ἐκ ποίας πόλεως στρα- 
τηγὸν 1 πουΣ λῶν ταῦτα πράξειν; ποίων δ᾽ ἡλιχέαν ἐκιαυ- 
τῷ ἐλ ϑεῖν ἀναμέν ; οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἕτε πρεσβύτερος 

15ἔσομαι, ἐὰν τήμερον προδῷ ἐμαυτὸν τοῖς πολεμίοις. ἐκχ 
τούτου ἀνίσταται καὶ συγχαλεῖ τοὺς Ἠροξένου πρῶτον 
λοχαγούς. ἐπεὶ δὲ συνῆλϑον, ἔλεξεν, Ἐγώ, ὦ ἄνδρες λο-- 
χαγοί, οὔτε χαϑεύδειν δύναμαι, ὥςπερ οἰμαι οὐδ᾽ ὑμεῖς, 

Ἰθοῦτε χατυακεῖσϑαι ἔτι, ὁρῶν ἐν οἵοις ἐσμέν. οἱ μιὲν γὰς 
πολέμιοι δῆλον ὅτι οὐ πρότερον πρὸς ἡμᾶς τὸν πόλε- 
μον ἐξέφηναν πρὶν ἐνόμισαν ᾿χαλῶς τὰ ἑαυτῶν παθε- 
σχευάσϑαι, ἡμῶν δ᾽ οὐδεὶς οὐδὲν ἀντεπιμιελεῖταε ὅπως 

17ὼς κάλλιστα ἀγωνιούμεϑα. χαὶ μὴν εἶ ὑφησόμεϑα καὶ 
ἐπὶ βασιλεῖ γεν ἡσόμεϑα, τί οἰόμεθα πείσεσϑαι; ὃς καὶ 
τοῦ ὑμομητρίου καὶ ὁμοπατρίου ἀδελφοῦ καὶ τεϑνηϊός. 

12. “ιὸς βασιλέως] Βεσπὶ Ῥευβασισα ἀοὶ τιϊοϊανὶθ, αἱ ἐς Ογ-π 
τορδϑαϊὰ ποῖον 

Ξ- ἘΡ  ὰ ἝΞ 6; ἘΞ ΕΞ 

ΡΣ τ ο- ἡ --ν πεν τ πα εις .“- τῷ 5ὸ 85 

-Ὁ“ Ὁ -Φ 
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τὸς ἤδη ἀποτεμεὼὺν τὴν χεραλὴν καὶ τὴν χεῖρα ἀνεσταύ-- 
θωσεν" ἡμᾶς. δέ, οἷς. κηδειιῶν ειὲν οὐδεὶς πάρεστιν, 
ἐστρατεύσαμεν δὲ ἐπ᾿ αὐτὸν ὡς δοῦλον ἀντὶ βασιλέως 
ποιΐσοντες χαὶ ἀποχτενοῦντες, εἰ δυναίμεθα, τί ἂν οἱό- 
μεϑα παϑεῖν:; ἄρ᾽ οὐχ ἂν ἐπὶ πᾶν ἔλϑοι ὡς ἡμᾶς τὰ18 
ἔσχατα αἰχισάμιενος πίσιν ἀνϑρώποις «ύβον παράσχοι 
τοῦυ στρατεῦσαί πότε ἐπ᾽ αὐτόν; ἀλλ᾽ ὅπως τοι μὴ ἐπ᾿ 

ἐχείνῳ ̓ γενησόμεϑα πάντα ποιητέον. ἐγὼ μὲν οὖν ἔςτει9. 
μὲν αἱ σπονδαὶ ἦσαν οἔποιε οὐ λδα ὐκτὶ ἡμᾶς μὲν οἷ- 
κεείρων, βασιλέ ἕξι. δὲ καὶ τοὺς σὴν αὐτῷ μεαχαρίζων, δια- 
ϑεώμενος αὐτῶν ὕσην μὲν χώραν χαὶ οἵαν ἔχοιεν, ὡς 
δὲ ἄφϑονα τὰ ἐπεκσδεια, ὅσους ὁὲ ϑερώποντας, ὅσα δὲ 
χτήν ἤ; χρυσὸν δέ, ἐὐδ τᾷ, ὃς’ τὰ δ᾽ αὖ τῶν στρατιω-20: 
τῶν ὁπύτε ἐγ τ μοίμην. ὅτι τῶν μὲν ἀγαϑῶν πάντων 
οὐδενὸς ἡμῖν μετείη, εἶ μὴ πριαίξεϑα, ὅτου δ᾽ ὠγνησό- 
μεϑα ἤδειν ἕτι ὀλίγους ἔχοντας, ἄλλως δέ πως ποαί- 
ζεσϑαι, τὰ ἐπιτήδεια ᾿ ὠνουμένους ὅρχους ἤδη χατές 
χοντας ἡμᾶς" ταῦτ᾽ οὖν λογιζόμενος ἐνίοτε τὰς σπον- 
δὰς μᾶλλον ἐφοβούμην ἢ νῦν τὸν πόλεμον. ἐπεὶ μέντοι ἢ 
ἐχεῖγοι ἔλυσαν τὰς σπονδάς, λελύσϑαι μοι δοχεῖ χαὶ ἡ 

ἐχείνων ἕβοις καὶ ἢ ἡμετέρα ὑποψία. ἐγ μέσῳ γὰρ ἤδη 
χεῖται ταῦτα τὰ ΠΑ Ἡφὶ ἀϑήᾳ ὑπότεροι ἂν ἡμῶν ἄν-- 
ὅρες ἀμείνονες ὥσιν , ἀγωγνοϑἕται δ᾽ οἱ ϑεοί εἰσιν ̓  οὗ 
σὺν ἡμῖν, ὡς τὸ εἰἶχύς, ἔσονται. οὗτοι μὲν γὰρ αὐτοὺς ͵Ἴ 

ἐπιωρχήκασιν " ἡμεῖς δὲ πολλὰ δοῶντες ἀγαϑὰ στεῤῥῶς55. 
αὐτῶν ἀπειχύμεϑα. διὰ τοὺς τῶν ϑειῶν δοχους " ὡςτε 
ἐξεῖναί μοι δοχεῖ ἰέγαι ἐπὶ τὸν ἄγ ὥν ἃ πολὺ σὴν {ρο- 
"ννήματι μείζονι ἢ τούτοις. ἔτι ὁ᾽ ἔχομεν σώματα, ἱχα-23 
Ἰνώτερα τούτων χαὶ ψνί χη χαὶ ϑάλπη καὶ πόνους φέρειν" 

ομεν δὲ χαὶ ψυχὰς σὺν τοῖς ϑεοῖς ἀμείνονας " οἱ δὲ 
μνόρες χαὶ τρωτοὶ καὶ ϑνητοὶ μᾶλλον ἡμῶν, ἣν οἵ 
Π9εοὶ ὥςπερ τὸ πρόσϑεν νίχην ἡμῖν διδῶσιν. ἀλλ᾽ ἴσως" 4 

19. ὅσα δὲ χτήνη. χουσὸν δέ, ἐσϑῆτα δέ} Χεμορη. ἀε ἵ8ε- 
ἴρ. Υ. 8. τί δὲ οἱ πολυέλαιοι, τί δὲ οὗ πολυπρύβατοι, οἱ δὲ 

-- δυνάμενοι χρηματίζεσθαι. “χαὶ μὴν χειροτέχναι --- οἱ δὲ 
οἰηταί, οἱ δὲ τὰ τούτων μεταχειριζόμενοι, οἱ δὲ --- ἐπιϑυ-- 
οὔντες. Ἰ)ϊοάοτιι5 ΧΙΧ, 20. ἑξῆς δὲ ἔστησε τοὺς συναναβεβη-- 
Ὅτας --- τοὺς δ᾽ ἀπὸ «Ῥρυγίας --- τοὺς δὲ μετὰ πΠόϑωνος. 
24. ἀλλ᾽ ἴσως γὰρ -- μη ἀγαμένωμεν) Ὀοιῖ, βαριὰ δὰ ἢ 

. 12. 
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γὰρ χαὶ ἄλλοι ταῦτ᾽ ἐνθυμοῦνται. ποὺς τῶν ϑεῶν 
ἐἀναιιένενιιεν ἄλλους ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐλϑεῖν παραχαλοῦντεις 

Α Ἀ »κἉκ 

ἐπὶ τὰ χάλλιστα ἔογα, ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἄρξωμεν τοῦ ἔξορμῆ- 
κ Ἁ »Ὼα Ψε..8 7 , , - 

σαι χαὶ τοὺς ἄλλους ἐπὶ τὴν ἀρετὴν. «ἀἄνητε τῶν λο- 
χαγῶν ἄριστοι καὶ τιῦν στρατηγῶν ἀξιοστρατηγότεροι. 

25 χἀγὼ δέ, εἰ μὲν πὉμεῖς ἐϑέλετε ἐξορμᾶν ἐπὶ ταῦτα, ἕπε-- 
σϑι ὑμῖν βοίλομαι, εἰ δ᾽ ἐμεῖς τάττετέ με η ἡγεῖσϑαι, 
οὐδὲν προ ασίζομιαι τὴν ἡλιχίαν, ἀλλὰ χαὶ ἀὐλύο ἢΞ 

2 ᾿] ᾿] - Ἁ ͵ 

γοῦμαι ἐούχειν ἀπ ἐμαυτοῦ τιὰ χυχά. 
268 ὋὉ μιὲν ταῦτ᾽ ἔλεξεν, οἱ δὲ λοχαγοὶ ἀκούσαντες ταῦ- 

τα ἡγεῖσϑαι ἐχέλευον πάντες, πλὴν ““]πολλωνίδης τις ἦν 
βοιωτιάζων τῇ Φωνῇ" οὗτος δ᾽ εἰπεν ὅτι φλιαροίῆ ὅεϑ 
τις λέγοι ἄλλως πως σωτη οίας ἂν τ τυχεῖν ᾽ βασιλέα σξί-- 

σας, εἶ δύναιτο, χαὶ ἅπια ἤοχετο λέγε εἰν τὰς ἀπορίας. ὃ 

μέντοι Ξὲν ον μεταξὺ “ὑπολαβὼν. ἔλεξεν ὧδε. Ὦ ϑαυ- 
μασιώτατε ἄνθρωπε, σύ γε οὐδὲ ὁριῦν γιγν ὥσχεις οὐδὲ ἡ 
ἀχούων μέμνησαι. ἐν ταὐτῷ γε μέντοι ἦσθα τού τοις ὅτε ὴ 
βασιλεύς, ἐπεὶ Κῦρος ἀπέϑανε, μέγα φρονή σας ἐπὶ τού- ἧ 

2δτῷ πέμπων ἐχέλειε παοαδιδόναι τὰ ὅπλα. ἐπεὶ δὲ ἡμεῖς μ 
οὐ παραδόντες, ἀλλ᾽ ξρωπλισμένοι ἐλϑόντες παρεσχηνή,-"Ν 
σαμεν αὐτῷ, τί οὐχ ἐποίησε πρέσβεις πξιιπείον χαὶ σπον- 
δὰς αἰτῶν χαὶ παρέχων τὰ ἐπιτήδεια. ἔςτε σπονδῶν ἐ ἔτυ-ἸῈ 

2ϑχὲν; ἐπεὶ δ᾽ αὖ οἵ στρουατηγοὶ χαὶ λοχαγοί, ὥςπερ δὴ μὲ 
σὺ κελεύεις, εἰς λόγους αὐτοῖς ἄνευ ὕπλων ἦλ ϑὸν πες 
στεύσαντες ταῖς σπονδαῖς, οὐ νῦν ἐχεῖνοι παιόμενοι, ἴ 

χεντούμιενοι, ὑβοιζόμενοι, οὐδὲ ἀποθανεῖν οἱ τλήμονες ἧι 
δύνανται, χαὶ μάλ ̓ οἤμαι ἐρῶντες τούτου ; ἃ σὺ πάντο δι 
εἰδὼς τοὺς μὲν ἀμύνεσθαι χεχοῤύνἘαΣ 4λυαρεῖν φής. 

ϑοθπείϑειν δὲ πάλιν χέλεϑεῖς ἰόντας; ἐμοὶ δέ, ὦ ἄνδρες. 

δοχεῖ τὸν ἄνϑοωπον τοῦτον μήτε προςίεσϑαι εἰς ταὐτὲ 
ἡμῖν αὑτοῖς ἀφελομένους τε τὴν λοχαγίαν. σχεύη ἀνα- 
ϑέντας ὡς τοιούτῳ χρῆσϑαι. οὗτος γὰρ χαὶ τὴν πατρι 
δα καταισχύνει καὶ πᾶσαν τὴν πλχάδαὶ ὅτι Ἕλλην 

ϑ1 τοιοῦτός ἐστιν. ἐντεῦϑεν ὑπολαβὼν ᾿Ἵγασίας Στυμφᾶ: 
λιος εἶπεν, ᾿λλὰ τούτι» γε οὔτε τῆς Βοιμοτίας προςήκε Ἶ 
οὐδὲν οὔτε τῆς Ἑλλάδος παντάπασιν, ἐπεὶ ἐγὼ αὐτὸν 
εἶδον ὥςπερ “Ἰυδὸν ἀμφότερα τὰ ὦτα τετρυπημένον᾽ 

27. ὅτε] Π. 1. 8, ᾿ 
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χαὶ εἶχεν. οὕτως. τοῦτον μὲν οὖν ἀπήλασαν" οἵ δὲ ἄλ-32 
λοι παρὰ τὰς τάξεις ἰόντες , ὅπου μὲν στρατηγὸς σῶος 
εἴη, τὸν στρατη) ὃν παρεχίλο οὐν, ὑπόϑεν δὲ οἴχοιτο, τὸν 
ὑποστρατηγόν, ὅπου δ᾽ αὖ λοχαγὸς σῶος εἴη, τὸν λοχα- 
“7όν. ἐπεὶ δὲ πάντες συνῆλϑον, εἰς τὸ προύσϑεν τῶν ὃ-33 

'πλων ἐχαϑέζοντο" καὶ ἐγένοντο οἱ συνε. ϑόντες στοατη- 
"γοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀμφὶ τοὺς ἑχατόν. ὅτε δὲ ταῦτα ἦν 
σχεδὸν μέσαι ἦσαν γύχτες. ἐνταῦϑα “ερώνυμος λεῖος 4 

“πρεσβύτατος ὧν τῶν ᾿]ουξένου λοχα) ἸῺν ἤρχετο λέγειν 
ὧδε. Ἡμῖν, ὦ ἀγὸρες στρατηγοὶ καὶ λοχαγοί, δρῶσι τὰ 
ἱπαρόντα Ἐρξι χαὶ αὐτοῖς συνελϑεῖν καὶ ὑμᾶς παραχα- 
'λέσαι, ὅπως βϑνλεμα δβιεῦνα: εἰ τι δεγαίμεϑα ἀγαϑόν. 
'λέξον δ᾽, ἔφη; χαὶ σύ. ὦ Ξενοφῶν, ἅπερ καὶ πρὸς ἡ- 
μᾶς. ἐκ τούτου λέγει τάδε Ξενοίῶν. ᾿ἰλλὰ ταῦτα ἘΝΥ 
δὴ πάντες ἐπιστάιιεϑα ὕτι βασιλεὺς χαὶ Τισσαφέρνης 
᾿ οὗς ειὲν ἐδυνή ϑησαν συγειλής σιν ἡ κεν, τοῖς δ᾽ ἄλλοις 
δῆλον ᾧ ὅτι ἐπιβου λευουσιν, (ὡς, ἣν δύνων ται, ἀπολ. ἔσωσιν. 
ἡμῖν δέ γε οἶμαι πάντα ποιητέα ὡς εὐ ποτ᾽ ἐπὶ τοῖς 
: αρβάροις γενώμεθα, ἀλλὰ μᾶλλον ἢν δεγώμεϑα ἐχεῖ- 
οι ἐφ᾽ ἡμῖν. εὖ τοίνυν ἐπίστασϑε ὅτι ὑμεῖς τοσοῦτοιδθ 
ὄντες ὅσοι γῦν συνεληλύ ϑατε μι ἱστοῦ ἔχετε χαιούν. οἱ 
-γὰρ στρατιῶται οὗτοι πάντες πρὸς ὑμᾶς βλέπουσι ᾿ κἂν 
; ὡΐ ὑμᾶς ὁρῶσιν ἀϑύμους, πάντες χαχοὶ ἔσον ται, ἣν 
οἷἱθ ὑμεῖς αὐτοί τε παρασχευαζόμενοι φανεροὶ ἦτε ἐπὶ 

ἡγοὺς πολεμίους καὶ τοὺς ἄλλους παραχαλῆτε, εὖ ἴστε 
τι ἕψονται ὑμῖν χαὶ πειράσονται μιμεῖσθαι. ἴσως δ97 
οι χαὶ δίκαιόν ἐστιν ὑμᾶς διαηέρειν τι τούτων. ὑμεῖς 
άρ ἐστε στρατηγοί, ὑμεῖς ταξίαρχοι χαὶ λοχαγοί, καὶ 

’ 

τὲ εἰρήνη ἦν ὑμεῖς χαὶ χϑήμασι χαὶ ,τιμαῖς τούτων 
πλεονεκεεῖτε" καὶ γῦν τοίνυν, ἐπεὶ πόλειιός ἐστιν, ἀξιοῦν 
εἴ ὑμᾶς αὐτοὺς ἀμείνους τὲ τοῦ πλήϑους εἰναι χαὶ 
οβουλεύειν τούτων καὶ προπογεῖν. ἣν που δέῃ. χαὶ38 
πρῶτον μὲν οἴομιαι ἂν ὑμᾶς μέ; « ὀνῆσαι τὸ στρά- 

εὐμα, εἰ ἐπιμελη ϑείητε ὅπως ἀντὶ τῶν ἀπολωλ ὅτων ὡς 

ἄχιστα στρατηγοὶ χαὶ "λοχαγοὶ ἀντιχατασταϑιῦσιν. ἄνευ 
γὰρ ἀρχόντων οὐδὲν ἂν οὔτε χαλὸν οὔτε ἀγαϑὸν γέε 
οἰτὸ ὡς μὲν συνελόντι εἰπεῖν οὐδαμοῦ , ἐν δὲ δὴ τοῖς 
τολεμιχοῖς παντάπασιν. ἢ μὲν γὰρ εὐταξία σώζειν δη- 
εἴ, ἡ δὲ ἀταξία πολλοὺς ἤδη ἀπολώλεκεν, ἐπειδὰν δὲβ9 
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καταστήσησϑε τοὲς ἄρχοντας ὕσους δεῖ, ἢν χαὶ τοὺς 
ἄλλους στρατιώτας συλλέγητε καὶ παραϑαῤῥύνητε, ϑήμεαι 

ἀρὰν ὑμᾶς. πάνυ ἐν καιρῷ ποιῆσαι. νῦν μὲν γὰρ ἴσως 
χαὶ ὑμεῖς αἰσϑάνεσϑε ὡς ἀϑέμως μὲν ἦλϑον ἐπὶ τὰ 
ὅπλα. ἀϑύμως δὲ πρὸς τὰς φυλακάς" ὥςτε οὕτω γ᾽ 
ἐχόντων οὐχ οἶδα διτι ἄν τις χϑήσαιτο αὐτοῖς εἴτε νυ- 

ΕἸ χτὸς δέοι τι εἴτε χαὶ ἡμέρας. ἢν δέ τις αὐτῶν τρέψῃ 
τὰς γνώμας, ὡς μὴ τοῦτο μόνον ἐννοῶντοι τί πεέσον- 
ται ἀλλὰ χαὶ τί ποιΐσονσι. πολὺ εὐθυμότεροι ἔσονται- 

45 ἐπίστασϑε γὰο δὴ ὅτι οὔτε πλῆϑός ἐστιν οὔτε ἰσχὺς ἢ 
ἐν τῷ πολέμῳ τὰς νίχας ποιοῦσα, εἰλλ᾽ δπότεροι ἂν 
σὺν τοῖς ϑεοῖς ταῖς ψεχαῖς ἐῤῥιομενέ στεροι ἴωσιν ἐπὲ 
τοὺς πολεμίους. τούτους ὡς ἐπὶ τὸ “πολὺ οἱ ἐναντίοι οὐ; 

ξ3 δέχονται. ἐντεϑύμημιαι δ᾽ ἔγωγε, (ὦ ἄνδρες, καὶ τοῦτο 
ὅτι ὑπόύόσοι ιιὲν μαστεύουσι ζῆν ἐκ παντὺς τοόπου ἐν. 
τοῖς πολεμικοῖς, οὗτοι μὲν χαχῶς τε χαὶ αἰσχριῦς ὡς. 

ἐπὶ τὸ πολὺ ἀποϑνήσχουσιν, δπεύσοι δὲ τὸν μὲν ϑάνα- 
τον ἐγνώχασι πᾶσι κοινὸν εἶναι χαὶ ἀναγχαῖον ἀνϑρώ- 
ποις, περὶ δὲ τοῦ χαλῶς ἀποθϑνήσχειν ἀγωνί τονται, τού-- 
τοις δριῦ μᾶλλόν πως εἰς τὸ γῆρας ἀφικνου, μένους χαὶ 

4φξως ἂν ζῶσιν εὐδαιμιονέστερον διά Ὄγτάς. ἃ χαὶ ἡμᾶς. 
δεῖ »γν χαταμαϑόντας, ἐν τοιούτῳ γὰρ χαιρῷ ἔσμεν, 
αὐτούς τε «ἄνδρας ἀγαϑοὺς εἶναι “αὶ τοὺς ἄλλους πα-- 

ἀδραχαλεῖν. ὃ μὲν ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐπαίσατο. μετὰ δὲ τοῦ- 
τον εἶπε Χειρίσοφος, ᾿ἤλλὰ πρόσϑεν μέν, (ὦ Ξενοφῶν, 
τοσοῦτον μιόγον σε ἐγίγνωσκον. ὅσον ἤχοτον “1ϑηναῖον. 
εἶναι, νῦν δὲ χαὶ ἐπαινῶ σε ἐφ᾽ οἷς λέγεις τὲ χαὶ πράτ- 
τεις, καὶ βουλοίμην ἂν ὃτι πλείστους εἰναι τοιούτους " 

ἀθχοινὸν γὰρ ἂν εἴη τὸ ἀγαθόν, καὶ νῦν, ἔφη; μὴ μέλ- 
λωμεν, ὦ ἄνβριε ἀλλ᾽ ἀπελϑόντες ἤδη αἱρεῖσϑε οἱ 
δεόμενοι ἄρχοντας, καὶ ἑλόμενοι ἥκετε εἰς τὸ μέσον, τοῦ 
στρατοπέδου καὶ τοὺς αἱρεϑέντας ἄγετε" ἔπειτ᾽ ἐχεῖ 
συγχαλοῦμεν τοὺς ἄλλους στρατιώτας. παρέστω δ΄ ἡμῖν, 

4γἔφη, καὶ Τολμίδης ὃ χῆριξ. χαὶ ὅἄκια ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀνέ 
στη. ὡς μὴ μέλλοιτο ἀλλὰ περαίνοιτο τὰ δέοντα. εἰ 
τούτου ἐρέϑησαν ἄογοντες ἀντὶ μὲν Κλεάρχου Τιμ 

ξ 
υ 

42. ἐναντίοι Με]ΐοτοϑ ΠρΡεῖ, πῖαρ Ρευρεῖια εβὶ Βογιιπὶ ψοσϑ- ἴῃς 
Βυϊονιτα σοπξιβῖο, ἀντίοι. ΕἸ ΐο Ἰοοῖις ποΐπτια σοπηπηοάιπι5. οϑὲς ἐς 
δὶ δάν δ υβασῖοϑ Ππιᾶσὶ5 ἀπιᾶ δν ουδὸ8 αἷοὶ σομυθηϊ. 
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᾿ , Ὁ ἁπασ, »- ’ 

οἷων Φαοδανεύς. ἀντὶ δὲ Σωχράτους Ξανϑεχλῆς ““χαιός, 
αὐτὶ δὲ “γίου Κλεάνωρ ᾿Ἵρχάς, ἀντὶ δὲ ΠΠένωνος (βιλή- 

᾿ ΓῈΞ -π- - -- 

σιος “χαιός, ἀντὶ δὲ Ποοξένου Ξενοφῶν ᾿᾿᾿ϑηναῖος. 

“ΔΑ ΡΤ, ΖΙ. 

πεν δοῖτε ΠΥ] ἶθιι5. οὲ Δ1ΠΠΔ δὲ ὑρβε Χρηορίο δά υνἱνξείθηι 
6058 ὁοοδονζαμέιϊ, {πᾶ Τὰ ᾿πϑε πιο Ομ 5. 6588 γίαρυοίαν κεἰ ἰη5ι1-- 
ἔπαπέιν ἀδοθυῃιμῖ. 

᾿Επεὶ δὲ ἧς θῆντο, ἡμέρα τε σχεδὸν ὑπέφαινε χαὶ είς 
τὸ μέσον ἧχον οἱ ἄρχοντες, καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς προᾳύ- 

ὔ 

λαχας “χαταστῆσαντας συγκαλεῖν τοὺς στρατιώτας. ἐπεὶ 
δὲ χαὶ οἱ ἄλλοι «στρατιῶται συνῆλθον, ἀνέστη πρῶτον 

ἄνδοες στρατιῶται, χαλεπὰ μὲν τὰ παρόντα, ὑπότε ἀν- 
δοιῦν στρατηγῶν τοιούτων στερόμεϑα χαὶ λοχαγῶν καὶ 
στρατιωτιῦν, πρὸς δ᾽ ἔτι χαὶ οἱ ἀμφὶ “Ἰριαῖον οἱ πούό- 
σϑεν σύμμαχοι ὄντες ποοδεδώχασιν ἡμᾶς" ὕμως δὲ δεῖ 
ἐχ τῶν παρόντων ἄνδρας, ,ἀγαϑούς τε ἐλϑεῖν χαὶ μὴ 
τρίεσϑαι “ἀλλὰ πειοᾶσϑαι ὅπως, ἢν μὲν δυνώμεθα, [χα- 
λῶς] νιχῶντες σωζώμεϑα: εἰ δὲ μή, ἀλλὰ χαλῶς γε ἀπο-- 
ϑνήσχωμεν, ὑποχείριοι δὲ μηδέποτε γεγιύμεϑα Ξῶντες 

Ἰτοῖς πολεμίοις. οἴομαι γὰρ ἀν ἡμᾶς τοιαῦτα παϑεῖν οἷα 
τοὺς ἐχϑροὺς οἱ ϑεοὶ ποιήσειαν. ἐπὶ τούτῳ Κλεάνωρ 

ἑ ᾿ρχομένιος ἀνέστη χαὶ ἔλεξεν ὧδε. ᾽4λλ᾽ ὁρᾶτε μέν, (ὦ 
ἄνδρες, τὴν βασιλέως ἐπιορχίαν χαὶ ἀσέβειαν, ὁρᾶτε δὲ 
τὴν Τισσαφέρν ους ἀπιστίαν, ὕςτις λέγων ὡς γείτων τὲ 
εἰ τῆς Ἑλλάδος χαὶ περὶ πλείστου ἂν ποιήσαιτο σῶ- 
σαι ἡμᾶς, χαὶ ἐπὶ τούτοις αὐτὸς ὀμόσας ἡμῖν, αὐτὸς 

.3. ἄνδρας ἀγαϑοὺς ἐλϑεῖν} ϑορβοοῖος Ορᾶϊρο Ἀ. ν. 1357. 
χουν πατρός γ᾽ ἂν 4,“ Σῖϑον οὐδὲ γυμιίος βοοτοῖς 

ἐχλήϑην ὧν ἔφυν ἀπό. Ρᾶγθῖ θαι ἷο ἐφδειιρινδρος 6558 
ἐλθεῖν εἴ ἀραά ϑορβοοίθηι γα ιἰ γ θη 556 ἱπιουργθίμειν, 

4. αὐτὸς --- αὐτὸς --- αὐτὸς ἵ ΔΗ ΡΠ οι {ΠΠιι5ινα ιν δὴν ἐν 
ἰὰ δϑὲ ΘΟμΡΆΓΆΙΪΟ ἰοοὶ Αθβομυγ]οῖ ἀριὰ Ῥ]αοπθαι Ἀεῖρ. 1. ἢ. οχ- 
τοπιο ὁ δ᾽ αὐτὸς ὑμνῶν, αὐτὸς Σ, ϑοίνη πιάρων. «αὐτὸς τάδ᾽ 
πών, αὐτός ἔστιν ὁ χταγών, υϑὶ τ- Ἰηϊεχριείθϑ.: 

3 ᾿: μὲν Χειρίσοφος Ὁ “Δακεδαιμόνιος, χαὶ ἔλεξεν. ὧδε, 4) ἐῷ 
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δεξιὰς δούς, αὐτὸς ἐξαπατήσας συνέλαβε τοὺς στρατη-- 
γούς, καὶ οὐδὲ “71]ἰα ξένιον ἠδέσϑη, ἀλλὰ Κλεάρχῳ καὶ 
δμοτράπες ἴος γενόμενος αὐτοῖς τοῦ ἴτοις ἐ ἐξαπατήσας τοὺς 
ἄν ὅρας ἀπολώλεχεν. ᾿οφεαῖος δέ, ὃν ἡμεῖς ἡ ϑέλομεν βᾳα- 
σιλέα χαϑιστάναι. χαὶ ἐδώχαμεν. χαὶ ἐλάβομεν πιστὰ 
μὴ προδώσειν ἀλλήλους, χαὶ οὗτος οὔτε τοὺς ϑεοὺς 
δείσας οὔτε Κῦρον. ἐεϑϑηδεά αἰδεσϑείς, τιμώμενος 
μάλιστα ὑπὸ Κύρου ζῶντος, γῦν ποὺς τοὺς ἐχείνου ἐχ- 
ϑίστοις ἀποστὰς τιιᾶς τοὺς Κύρου φίλους καχῶς ποι- 
εἶν πειοᾶται. ἀλλὰ τούτους μὲν οἱ ϑεοὶ ἀποτίσαιντο " 
ἡμᾶς δὲ δεῖ ταῖτα δρῶντας μήποτε ἐξαπατηϑῆναι ἔτι 
ὑπὸ τούτων. ἀλλὰ μαχομένους ὡς ἂν δυνώμεθα χράτι- 
στα τοῦτο ὅ.τι ἄν δοχῇ τοῖς ϑεοῖς πάσχειν. 

’ Ἔχ τούτου Ξενοφῶν ἀνίσταται ἐσταλμένος ἐπὶ πό- 
. « ΨΣ , ͵ » τε - Ι 

λεμὸν ὡς ἐδύνατο κάλλιστα, νομίζων, εἴτε νίχην διδοῖεν ὦ 
θὲ ϑεοί, τὸν χάλλιστον χύόσμον τῷ γνιχᾶν πρέπειν, εἴτε 
τελευτῶν δέοι, ὀρϑῶς ἔχειν τῶν καλλίστων ἑαυτὸν ἀξιώ-- 
σαντα ἐν τούτοις τῆς τελευτῆς τυγχάνειν" τοῦ λόγου δὲ 
ἤρχετο ὧδε. Τὴν μὲν τῶν βαρβάρων ἐπιορχίαν τὲ χαὶ 
ἀπιστίαν λέγει μὲν Κλεάνωρ, ἐπίστασϑε δὲ χαὶ ὑμεῖς, 
οἶμαι. εἶ μὲν οὖν βουλευόμεϑα πάλιν αὐτοῖς διὰ φι- 
λίας ἰσναι, ἀνάγχη ἡμᾶς πολλὴν ἀϑιειίαν ἔχειν, δρῶν-- 
τας χαὶ τοὺς στρατηγούς, οἱ διὰ πίστειως αὐτοῖς όΆΣ, 
τοὺς ἐνεχείρισαν, οἷα πεπόνϑασιν᾽ εἶ μέντοι διανοούμε-- 
ϑα σὺν τοῖς ὅπλοις ὧν τε πεποιΐ, χασι δίκην ἐπιϑεῖναι 
αὑτοῖς καὶ τὸ λοιπὸν διὰ παντὸς πολέμου αὐτοῖς ἰέναι, 
σὺν τοῖς ϑεοῖς πολλαὶ ἡμῖν καὶ καλαὶ ἐλπίδες εἰσὶ σω- 
τηρίας. τοῦτο δὲ λέγοντος αὐτοῦ πτάρνυ ταί τις " ἀχού-. 
σαντες δ᾽ οἱ στρατιῶται πάντες μιᾷ δομῇ προςεχύνη- 
σαν τὸν ϑεόν, χαὶ Ξενοφῶν εἶπε, ΒΕ ἢ μοι, «ὦ ἄνδρες, 
ἐπεὶ πεοὶ σωτὴ ρίας ἡμῶν λεγόντων οἰωνὸς τοῦ «Ζιὼς 
τοῦ σωτῇ θος ἐφάνη, εὔξασϑαι τῷ ϑεῶ τούτῳ ϑύσειν 
σωτήρια ὅπου ἂν πρῶτον εἴς φιλίαν χώραν ἀφικώμε- 
θα, συγ ἐπεύξασϑαι δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς ϑύσειν κα-- 
τὰ δύναμιν. καὶ ὅτῳ δοχεῖ ταῦτ᾽, ἔφη, ἀνατεινάτω τὴν ; 
χεῖρα. καὶ ἀνέτειναν ἅπαντες. ἐχ τούτου εὔξαντο καὶ 
ἐπαιώνισαν. ἐπεὶ δὲ τὰ τῶν ϑεῶν χαλῶς εἶχεν, ἤρχετο, 

ΜΕ 

9. τὸν ϑεὸὺ»} οπυϊπὲφ διαοίοσομ. ΙΒ 

- “Φ ἜΞ- .“-φὮὖἢ ».»2λ Έὄ͵ οὸο ἅδῃ «΄“»ς΄.. ὦὦ ὦ δ Ὁ ὧὧὋόὸ .0..ὅ. “Δ΄. Φ.. 

ΜΝ 
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᾿ πάλιν ὧδε, Ἔτύ)χανον λέγων ὅτι πολλαὶ χαὶ καλαὶ ἐλ- 10 
᾿ πίδες ἡμεῖν εἶεν σωτη οίας. πρῶτον μὲν γὰρ ἡμεῖς μὲν 
; ἐμπεδοῦμεν τοὺς τῶν ϑειῦν δρχοῦς, οἱ δὲ πολέμιοι ἐπι-- 
ὠρ57᾽ κασί τε χαὶ τὰς σπον δὰς χαὶ τοὺς δοχους λελύχα- 
σιν. οὕτω δ᾽ ἐχύντων εἰκὺς τοῖς μὲν πολ ἑιείοις ἐναν- 
τίους εἶναι τοὺς ϑεούς, ἡμῖν δὲ συ μμάχου ς, οἵπερ ἵχα- 
νοΐ εἶσι καὶ τοὺς μεγάλους ταχὺ μιχροὺς ποιεῖν καὶ 

᾿ τοὺς μικρούς, χἂν ἐν δεινοῖς ὦσι, σώζειν “εὐπετῶς, ὅταν 
. βούλωνται. ἔπειτα δέ, ἀναμνήσω γὰρ ὑμᾶς χαὶ τοὺς 1 
"τίν προγόνων τῶν ἡμετέρων. κινδύνους, ἵνα εἰδῆτε ὡς 
ι(ἀγαϑοῖς τε ὑμῖν προςήκει, εἶναι σώζονταί τε σὺν τοῖς 
ἰϑεοῖς χαὶ ἐκ πάνυ δειν ὧν οἱ ἀγαθοί" ἐλϑόντων μὲν. γὰρ 
Περσῶν χαὶ τῶν σὺν αὐτοῖς παμπληϑεῖ στό) ῳ ὡς ἀφα- 
νιούντων αὖϑις τὰς “ϑηνας, « ὑποστῆναι αὐτοῖς .4195:η- 
τκῖοι τολμήσαντες ἐνίχησαν αὐτούς. χαὶ εὐξάμενοι τῇ 13 
ει “οτέμιδι ὁπόσους [ἀν] χαταχάγοιεν τιν πολεμίτον τοσαύ- 
τὰς χιμαίρας χαταϑύσειν τῇ ϑεῖῶ, ἐπεὶ οὐκ εἶχον ἵχεις- 
᾿γὰς εὑρεῖν, ἔδοξεν αὐτοῖς χατ᾽ ἐνιαυτὸν πενταχοσίας 
ϑύειν, καὶ ἔτι χαὶ νῦν ἀποϑύουσιν. ἔπειτα ὅτε Ξέρξης 13 
ὕστερον ἀγείρας τὴν ἀναρίϑμητον στρατιὰν ἦλϑεν ἐπὶ 
τὴν “Ελλάδα, χαὶ τότε ἐνίχων οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι τοὺς 

- τούτων προγόνους καὶ χατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν. 
“ὧν ἔστι μὲν τεχμήρια ὑρᾶν τὰ τούπαια, μέτιστον δὲ 
μαρτύριον ἡ ἐλευϑεοία τῶν πόλεων ἐν αἷς ὑμεῖς ἐγέ- 
νεσϑε χαὶ ἐτράφητε" οὐδένα γὰρ ἄνϑοωπον δεσπότην 
λλὰ τοὺς ϑεοὺς προςχυγεῖτε. τοιούτιων “ἕν ἔστε προ- 

μόνων. οὐ μὲν δὴ τοῦτό γε ἐρεῦ ὡς ὑμεῖς καταισχύνετε! ἢ 
ἰκὐτούς" ἀλλ᾽ οὕπω χὐαὶ ἡμέραι ἀφ᾽ οὗ ἀντιταξά- 

“ἔγοι τούτοις τοῖς ἐχείνων ἐκγόνοις πολλαπλ ασίους ὑμῶν 
αὐτῶν ἐνιχᾶτε σὺν τοῖς ϑεοῖς. χαὶ τότε μὲν δὴ περὶ 15 
τῆς Κύρου βασιλείας ἄνδρες ἡτε ἀ) αϑοί" γὴν δ᾽ ὁπότε 
κω τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὃ ἀγὼν ἐστι πολὺ δήπου 
"μᾶς προςή κει χαὶ ἀμιείνονας καὶ προϑυμοτέρους εἶα. 
ἀλλὰ μὴν χαὶ ϑαῤῥαλεωτέρους νῦν πρέπει εἰναι πρὸς1θ 
ὺς πολεμίους. τότε μὲν γὰρ ἄπειροι ὄντες αὐτῶν τό 

, 11. ἔπειτα δὲ, ἄνκαν ἥσω γὰρ] Υ. «(ὦ ᾿]. Π ΕᾺ ἄςαν τ» 

 ὼ» αὐϑις Οναεοθ πο πνΐτς. τροῖρ {απ Τνατἴπρ Υαι Ὁ 5 τι5. εἰ 6-- 
τὰ ἀϊοὶ οἰαυιπι οὶ. Μία! ἀθῆι αὖὐϑὲς {Π᾿νῖ5. δι ουϊονίθυϑ. 

12. ἂν}  Δ6 φυρτὰ Ρ- 12. 
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τε πλῆϑος ἄμετοον ὁρῶντες ὅμως ἐτολμήσατε σὺν τῷ 

πατρίῳ φοον ἡμᾶτι ἰέναι εἰς αὐτούς" νῦν "δὲ ὁπότε κδᾷ 
πεῖραν 7δη ἔχετε αὐτῶν ὅτι ϑέλουσι καὶ πολλαπλάσιοξ 
ὕντες ἡ δέχεσϑαι ὑμᾶς, τί ἔτι ὑμῖν προςήχει τούτους 

1γτοβεῖσθαι : - μηδὲ μέντοι ἀόδηδ μεῖον δόξητε ἔχειν, εἰ οἵ 
Κύρειοι πρόσϑεν σὺν ἡμῖν ταττόξιεν οι γῦν ἀφεστήκασιν- 

: 
ἔτι. γὰρ οὗτοι κικίονές εἶσι τῶν ὑφ ἡμῶν ἡττημένων " 
ἔφευγον γοῦν ποὺς ἐκείνους χαταλιπόντες ἡμᾶς. τοὺς 
δὲ ϑέλοντας φυγῆς ἄρχειν 1 πολὸ κρεῖττον σὺν τοῖς πο- 

1 λειείοις ταττομένους ἫΝ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ τάξει δοᾶν. εἰ δέ 
τις αὖ ὑμῶν ἀϑυμεῖ ὅτι ἡμῖν μὲν οὐχ εἰσὶν ἱππεῖς, τοῖς 
δὲ πολεμίοις πολλοὶ πάρεισιν. ἐνϑυιήϑητε ὅτι οἱ μύ- 
ρέοι ἱππεῖς οὐδὲν ἄλλο ἢ μίύριοί εἶσιν ἄὄνϑρωποι" ὑπὸ 
ἐν γὰρ ἵππου ἐ: μάχῃ οὐδεὶς πώποτε οἴτε δηχϑεὶς. 
οὔτε -λαχτισϑεὶς ἀπέϑανεν, οἱ δὲ ἄνδρες εἰσὶν “οἱ ποιοῦν- 

19τες ὅ,τι ἂν ἐν ταῖς “μάχαις γίγνηται. οὐχοῦν τῶν γε ἵπ-- 
πέων πολὺ πημριεῖς ἐπ᾽ ἀσφαλεστέρου ὀχήματός ἐσμεν" 
οἱ μὲν γὰρ ἐφ᾿ ἵππων κρέμανται, φοβούμεν θι οὐχ ἡμᾶς. 
μόνον ἀλλὰ καὶ τὸ καταπεσεῖν" ἡμεῖς δ᾽ ἐπὶ γῆς βεβη-. 
χότες πολὺ μὲν ἰσχυρότερον παίσρμεν, ἤν τις προςίῃ, 
πολὺ ὺ δὲ μᾶλλον ὗτου ἂν βοιλώμεϑε τευξόμεϑα. ἑνὶ 
μόνῳ προέχουσιν οἱ ἱππεῖς ἡμᾶς " φεύγειν αὐτοῖς ἀσφα- 

2ολέστερόν ἐστιν ἢ᾽ ἡμῖν, εἰ δὲ δὴ τὰς μὲν μάχας ϑαῤ- 
ῥεῖτε, ὅτι. δὲ οὐχέτι, ἡμῖν Τισσαφέρνης πγήσεται οὐδὲ 
βασιλεὺς ἀγορὰν παρέξει, τοῖ' το ἄχϑεσϑε, σχέ ἵνασϑε πῦ- 
τερον χρεῖττον Τισσαφέρνην, ἡγεμόνα ἔχειν, ὃς ἐπιβου- 
λεύων ἡιιῖν φανερός ἐστιν, ἢ οὺς ἂν ἡμεῖς ἄνδρας λα-- 
βόντες ἡγεῖσϑαι κελεύτμιεν, οἱ εἔσονται ὅτι ἤν τι περὶ 
ἡμᾶς ἁμαρτάνωσι, περὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς καὶ σώματα 

51 ἁμαρτάνουσι. τὰ δὲ ἐπιτὴ “δεια πότερον ὠνεῖσϑ'αι χοεῖτ-- 

τον ἐχ τῆς ἀγορᾶς ἧς οὗτοι “παρεῖχον μικρὰ μέτρα τ πολ- 
λοῦ ἀργυρίου, ἡεηδὲ τοῦτο ἔτι ἔχοντας. ῆ αὐτοὺς λαμ- 
βάνειν, ἤνπερ χκοατίθειεν,, μέτρο χθωμένους ὁπύσῳ ἂν 

οοξἕχαστος βούλ ηται. εἶ δὲ ταῦ τα μὲν γιγνώσκετε ὅτι κρείτ-- 
τονά, τοὺς δὲ ποταμοὺς ἄπορον νομίζετε εἶναι χαὶ με- 
“λῶν ἡγεῖσϑε ἐξαπατηϑῆναι διαβάν ἕν, σκέψασϑε εἶ 
ἄρα τοῦτο καὶ μωρότατον εἰὀρνρώμον οἱ βάρ βαροι. 

»“π “3 

τ. ἡ “ἘΞ ΞΕ νὸς οαο-,. τῷὸ “Ἢ «“«ἅὕ.. ἡ 

δϑνς τοὺς ποταμοὺς] Υ. Π. ὅ. 18. 
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ἊΝ ὦσι, προϊοῦσι προς τὰς πηγὰς διαβατοὶ γίγνον-- 
2 ται οὐδὲ τὸ γόνυ βρέχοντες. εἰ δὲ μιήϑ᾽ οἱ ποταμοὶ διή-23 

σουσιν ἡγειιών τε μηδεὶς ἡειῖν φανεῖται, οὐδ᾽ ὡς ἡμῖν 
7ε ἀϑυμητέον. ἐπιστάμιεϑα γὰρ ΔΙυσούς, οὕς οὐχ ἂν 
ἡμῶν φαίημεν βεὶ τίους εἶγτιι, οἱ βασιλέως ἄχοντος ἐν 
τῇ βασιλέ (ὡς χώρᾳ πολλάς τε χαὶ εὐδαίμονας καὶ μεὲ- 
γάλας πόλεις οἰχοῦσιν. ἐπιστάμεϑα δὲ Πισίδας ὡς αὖύ-- 
τίς “1υχάονας δὲ χαὶ αὐτοὶ εἴδομεν ὅτι ἐν τοῖς πε- 
δὸς τὰ ἐρου «νὰ χαταλ αβόντες τὴν τούτων χώραν χαρ- 
ποῦνται. χαὶ ἡμᾶς δ᾽ ἂν ἔφην ἔγωγε χρῆναι μήπω 4 
φανεροὺς εἶναι οἴκαδε ὡρμημένους, ἀλλὰ κατασχευάζε- 
σϑαι ὡς αὐτοῦ που οἰχήσοντας. οἶδα γὰρ ὅτι χαὶ Ἴ1υ- 
σοῖς βασιλεὺς πολλοὺς μὲν ἡγεμόνας ἂν δοίη, πολλοὺς 
δ᾽ ἂν ὁμήρους τοῦ ἄδόχως ἐχπέμιψειν, χαὶ δδοποιήσειέ 
γ᾽ ἂν αὐτοῖς χαὶ εἰ σὺν τεθρίπποις βούλοιντο ἀπιέναι. 
καὶ ἡμῖν. γ᾽ ἂν οἶδ᾽ ὅτι τριςάσμενος ταῦτ᾽ ἐποίει, εἰ 
ἑιύρα ἡμᾶς μένειν παρασχευα: ζομένους. ἀλλ ὰ γὰρ δέδοι-35 
χα μὴ ἂν ἅπαξ μάϑωμεν ἀργοὶ ζῆν χαὶ ἐν ἀφϑόνοις 

βιοτεύειν, καὶ ἥήδων δὲ καὶ Περσῶν καλ κῖς καὶ ιε- 
γάλαις γυναιξὶ χαὶ παοϑένοις διιι)εῖν, μὴ ὥςπερ οἱ λω- 

το ύγοι ἐπιλαϑώμεϑα τῆς οἴχαδε ὁδοῦ. δοχεῖ οὖν μοι 5 
εἰκὸς χαὶ δίχαιον εἶναι πρῶτον εἰς τὴν Ἑλλάδα χαὶ πρὸς 

᾿ τοὺς οἰχείους πειρᾶσϑαι. ἀπεχνεἴσϑα χαὶ ἐπιδεῖξαι τοῖς 
; Ἕλλησιν ὅτι ἕχόντες πένονταει, ἐξὸν αὐτοῖς τοὺς νῦν 

οἶχοι ἀχλήρους πολιτεύοντας ἐνθάδε χομισαμένους πλου- 
σίους ὁρᾶν. ἀλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρες, πάντα ταῦτα τἀγαθὰ 
δῆλον ὅτι τῶν κρατούντων ἐστί. τοῦτο δὴ δεῖ λέγειν, 217 
πῶς ἂν πορευοίμεϑά τε ὡς ἀσφαλέστατα, καὶ εἶ μάχε- 
σϑαι δέοι, ὡς χοάτιστα μαχοίμεϑα. πρῶτον. μὲν τοίνυν, 

ἔφη, δοχεῖ μοι χαταχαῦσαι τὰς ἁιιάξας ἃς ἔχομεν, ἵγα 
μὴ τὰ ζεύγη ἡμῶν στρατηγῇ; ἀλλὰ πορευώμεϑα ὃ ὅπη ἄν 
τῇ στρατιί: συμφέρῃ" ἔ ἔπειτα καὶ τὰς σχηνὰς συγκατα- 

χαῦσαι. αὗται γὰρ αὖ ὄχλον μὲν παρέχουσιν ἄγειν, συν- 
ὠφελοῦσι δ᾽ οὐδὲν οὔτε εἰς τὸ μάχεσϑαι οὔτ᾽ εἰς τὸ 
τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν. ἔτι δὲ χικὶ τῶν ἄλλ ων σχευῶῦν τὰ 
περιττὰ ᾿ἀπαλλάξωμεν πλὴν ὅσα πολέμου ἔγνεχεν ἢ σί- 
των ἢ ποτῶν ἔχοιιεν, ἵνα ὡς πλεῖστοι μὲν ἡμῶν ἐν τοὶς 

25. λωτοφάγοι] Ἠοπιετὶ Οάγ55. ε, 83. 
Ω 
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ὅπλοις ὦσιν, ὡς ἐλ 'ἄχιστοι, δὲ σχευοφορίῆσι. χρατουμέ- 
γῶν μὲν γὰρ ἐπίστασϑε ὅτι πάντα ἀλλότρια" ἢν δὲ 
χρατῶμεν, χαὶ τοὺς πολεμίους δεῖ σχευοφύρους ἡμετέ- 

φύρους γομέςζειν. λοιπόν μοι εἰπεῖν ὕπερ χαὶ μέγιστον γ0-- 
μίζω εἴγαι. Ὁρᾶτε γὰρ καὶ τοὺς πολεμίους ὅτι οὐ ποό- 
σϑεν ἐξενεγχεῖν ἐτόλμησαν ΑΕ ἡμᾶς πόλεμον ποὶν 
τοὺς στοῦατ ἡχαὺς! ἢ ἡμῶν ΑΡΕΣΝ αβον, γομίζοντες ὄντων μὲν 
τιῦν ἀρχόντων χαὶ ἡμῶν πειϑομένων ἱ ἱχαγοὺς εἶναι ἡμᾶς 
περιγενἕ σϑαι τῷ πολέμῳ, λαβόντες δὲ τοὺς ἄρχοντας 

β8ρἀναρχίᾳ ἂν χαὶ ἀταξίᾳ ἐνόμιζον ἡμᾶς ἀπολέσϑαι. δεῖ 
οὖν πολὺ μὲν τοὺς ἄρχοντας ἐπιμελεστέρους γενέσϑαι 
τοὺς νῦν τῶν πρύσϑεν, πολὺ δὲ τοὺς ἀρχομένους εὺ- 
ταχτοτέρους καὶ ΚΑ κ ὐδευδαΣ μᾶλλον τοῖς ἄρχουσι »ῦν 

817 προόσϑεν. ἣν δέ τις ἀπειϑ} , ἦν ψηφίσησϑε τὸν ἀεὶ 
μῶν ἐν τυγχάνοντα σὺν τῷ ἄρχοντι κολάζειν, οὕτως αἱ 
πολέμιοι πλεῖστον ἐψευσμέν οι ἔσον ται" τῇδε γὰρ τῇ ἡ- 
μέρῳ, μυρίους ὄψονται ἀνϑ᾽ ἑνὸς Κλεάρχους τοὺς ἀἰ 

ϑ2ενὶ ἐπιτρέψοντας χαχῷ εἶναι. ἀλλὰ γὰρ χαὶ περαίνειν 
ἤδη ὥρα" ἴσως γὰρ οἵ πολέμιοι αὐτίχα παρέσονται... 
ὅτῳ οὖν ταῦτα δοχεῖ καλῶς ἔχειν, ἐπιχυρωσάτω ὡς τά- ᾿ς 
χιστα, ἵνα ἔργω περαίνηται. εἰ δέ τε ἄλλο βέλτιον ἢ, 
ταύτῃ, τολμάτω χαὶ οἱ ἰδιώτης διδάσκειν" τιάντες γὰρ 
κοινῆς σωτηρίας δεόμεθα. 

,33. ἹΜετὰ ταῦτα Χειρίσοφος εἶπεν. 24λλ᾽ εἰ μέν τινος 
ἄλλου δεῖ πρὸς τούτοις οἷς λέγει Ξενοφῶν, χαὶ αὐτίκα 
ἐξέσται ποιεῖν" ἃ δὲ νῦν εἴρηχε, δοχεῖ μοι ὡς τάχιστα 
Ψηφίσασϑαι ἄριστον εἶναι" χαὶ ὕτῳ δοκεῖ ταῦ τα, ἄνα- 

ϑάτεινάτω τὴν χεῖρα. ἀνέτειναν ἅπαντες. ἀναστὰς δὲ πά--᾿ 
λὲν εἶπε Ξενοφῶν, Ὦ ἄνδρες, ἀκούσατε ὧν προ ΣΝ 
δοχεῖ μοι. δῆλον ὅτι πορεύεσθαι ἡμᾶς δεῖ ὗπου ἕξομεν 
τὰ ἐπεειο. ἀχούω δὲ κώμας εἶναι. χαλὰς οὐ πλεῖον. 

δ3εἴχοσι σταδίων ἀ ἀπεχούσας" οὐκ ἂν οὖν ϑαυμάζοιμι εἶ, 
οἱ πολέμιοι, ὥςπερ οἱ δειλοὶ κύνες τοὺς μὲν “παριόντα 
ὑιὠχουσί τε καὶ δάκνουσιν, ἢν δύνωνται, τοὺς δὲ δι - 
χονυτὰς φεύγουσιν, εἰ καὶ αὐτοὶ ἡμῖν ἀπιοῦσιν ὅιαῦαδα 

31. ἢν δέ τις ἀπειϑῆ, ἣν ψηφίσησϑε] ,(Δά τηρπιρτόσιπι ο0Ηο- 
ν ΘΔ ΟΠ ΘτῚ δἰ τη] 18 Ἰοοσιι5 ἰπΐγα Ὑ]. 1. 30. ὅτι γελοῖον εἴη, εἰ οὔ 

τως ἔχοι, εἶ ὀργιοῦντοι. 31. σὺν τῷ ἄρχοντι] Υ. 8. 21. οοπι- 
ΡῬᾶτϑι [δου 518. 
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᾿  »ϑοῖν. ἴσως οὖν ἀσφαλέ ἔστερον ἡμῖν τ πορεύεσϑαι πλαι- 36 
σιον ποιησαμένους τῶν ὅπλων, Ἵνα τὰ σχευοφόρα καὶ ὃ 

ἴἰξολὺς ὄχλος ἐν ἀσφαλεστέρῳ ἧ. εἰ οὖν γῦν ἀποδειχϑείη 
τίνα χρὴ ἡγεῖσϑαι. τοῦ πλαισίου καὶ τὰ πρόσϑεν χο- 
σμεῖν» χαὶ τίνας ἐπὶ τῶν πλ ευρῶν ἑκατέρων εἶναι τίνας 
δ᾽ ὑπισϑοφυλακεῖν. οὐχ ἂν ὕπότε οἱ πολέμιοι ἔλθοιεν 

᾿ βουλεύεσϑαι ἡμᾶς δέοι, ἀλλὰ χρῴμεϑ" ἄν εὐθὺς τοῖς 
τεταγμένοις. εἶ μὲν οὖν ἄλλος τις βῶτιον ὁρᾷ, ἄλλως 37 
ἐχέτω" εἰ δὲ αή, Χειρίσοφος μὲν ἡγείσϑω, ἐμὴ χαὶ 
«Ἰακεδαιμόνιός ἐστι" τῶν δὲ πλευρῶν ἑκατέρων δίο τιῶν 
πρεσβυτάτων στρατηγὼ ἐπιμελείσϑων᾽ ὀπισϑοφυλ αχω-- 
μὲν δ᾽ ἡμεῖς οἱ νεώτατοι ἐγώ τε καὶ Τιμασίων τὸ νῦν 
εἶναι. τὸ δὲ λοιπὸν πειριύμενοι ταύτης τῆς τάξεως, βου- 38 
λευσόμεϑα ὅτι ἂν ἀεὶ χράτιστον δοχῇ εἰναι. εἰ ὁέ τις 

᾿ἄλλο δρᾷ βέλτιον, λεξάτω. ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς ἀντέλεγεν, εἰ- 
πεν, Ὅτῳ δοχεῖ ταῦτα ) ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. ἔδοξε 
ταῦτα. Νῦν τοίνυν, ἔφη, ἀπιόντας ποιεῖν δεῖ τὰ δεδο- 39 

β γμένα, χαὶ ὕςτις τε ὑμῶν τοὺς οἰκείους ἐπιϑυ μεῖ ἰδεῖν, 
μεμνήσθϑω ἀγὴρ ἀγαϑὸς εἶναι" οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλως τού- 

[τοῦ τυχεῖν" ὅςτις τε ζῆν. ἀρδωμ τς πειράσϑω νικᾶν: 
τῶν μὲν γὰρ νιχώντων τὸ καταχαίνειν, τῶν δὲ ἥττω- 
μένων τὸ ἀποθϑνήσχειν ἐστί" χαὶ εἴ τις δὲ χρημάτων 
ἐπιϑυμεῖ ; ψρατεῖν πειράσϑω" τῶν γὰρ νιχιύόντων ἐστὶ 
χαὶ τὰ ἑαυτῶν σώζειν χαὶ τὰ τῶν ἡττωμένων λαμβά- 
γέιν,. 

87. ἐπειδὴ χαὶ «αχεδαιμόνιός ἐστι] Οοπῆ. ΥἹ. 1. 26. 564. 
88. ὅτι ἂν ἀεὶ χράτιστον δοχὴ εἶναι] ϑοχῇ πιοπβίγαϊιπι οϑὲ 

ρτὶς ἀσόοθιιβ, φαὶ Ρεδοθοηξ δοχεῖ. ἈΦ᾿ Ἰιιουιτ βουϊρίανγατη δοχοίη 
ταΐγιιτη δὲ ἔπεϊ [ΔΟΟΡ 5ἰθιμ Εἰϊτιδυοαϊ Ἰοοῖβ ια ΤΏροσι. ν. 
79. παύρους εὑρήσεις. οἵτινες ἂν τολμῷεν. Νεφαβ ἴῃ 15 οοη- 
ἰαποιίγιιϑ πραῸ8 ἴῃ δος ορίδθνιι ἰοοιπι Βαθεῖ. 
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ἴῴῷ 

18 Ὧ1Β. ΠῚ. ΟΑΡ. 1Π. 

ὌΝ ἌΝ. 

Θυτιπν ἴαπι ργοΐθοϊαιει οβϑοπὶ ἈΠιΗυ δέος σὰ} τρεεὶδ δι δ 
οἱ δοοράϊε, βεεὰᾷ πιοχ φρυοάϊουν -οοσποβοϊξινς Ρεοβοϊξορπίθσυς 
Βοβιϊ του Δ οθϑϑθὴβ τορι παν. Πᾶς Ρυρηἃ διίοοϊ 1 ο ] ]οχοσθ 
Οταεοὶ υπϊίονες εἰιϊϊοβαιιθ δἰθὲ πρεθϑβανῖοβ εββ6, 4105 ἐμπβεῖς 
ἐπτιΐ ἢ 

Τούτων λεχϑέντων ἀνέστησαν καὶ ἀπελϑόντες κα- 
τέχαιον τὰς ἁμάξας χαὶ τὰς σχηνάς, τῶν δὲ περιττῶν 
ὅτου μιὲν δέοιτό τις μετεδίδοσαν ἀλλήλοις. τὰ δὲ ἄλλα 
εἰς τὸ πῖο ἐῤδίπτουν. ταῦτα ποιήσαντες ἠοιστοποιοῦν-- 
το. ἀριστοποιουμένων δὲ αὐτῶν ἔρχεται Πιϑριδάτης. 

Ἁ ς - ἤ 

σὺν ἱππεῦσιν ὡς τριάχονται, καὶ καλεσάμενος τοὺς στρα- 
τηγοὺς εἷς ἐπήχοον λέγει ὧδε. Ἔ;ώς ὦ ἄνδρες “Ἕλλης, 
γὲς, καὶ Κύσω πιστὸς ἦν, ὡς ὑμεῖς ἐπίστασϑε, χαὶ νῦν 
ὑμῖν εὖ] ουὺς " καὶ ἐνθάδε εἰπεὶ σὲν πολλῷ φόβῳ διάγων. 
εἰ οὖν δρῴην ὑμᾶς σωτήφιόν τι ϑουλευομένους, ἔλϑοιμε 
ἂν πρὸς ὑμᾶς χαὶ τοὺς ϑεράποντας πάντας ἔχων. λέ-. 
ξατε οὖν πρὸς μὲ τί ἐν νῷ ἔχετε ὡς φίλον τε χαὶ εὔ-. 
γουν καὶ βουλόϊιενον χοινἢ σὺν ὑμεῖν τὸν στόλον ποιεῖς. 
σϑαι. βουλενομέν οιἰς τοῖς στοατηγοῖς ἔδοξεν ἀποχφίνα-. 
σϑαι τάδε: καὶ ἔλεγε Χειρίσοφος" Ἡμῖν δοκεῖ, ὟΣ “μέν͵ 
τις ἐᾷ ἡμᾶς ἀπιέναι οἴχαδε, διαπορεύεσϑαι τὴν χώραν. 
ὡς ὁ ἂν δυνώμεϑα ἀσινέ στατα" ἦν δέ τις ἡμᾶς τῆς ὁδοῦ 
ἀποχωλίη, διαπολεμεῖ ἴ τούτω ὡς ἂν δυνώμεθα χρά- 
τιστα. ἐκ τούτου ἐπειρᾶτο ἡΤιϑοιδάτης διδάσκειν ὡς 
ἄπορον εἴη βασιλέως ἄχοντος συϑῆναι. ἔνϑα δὴ ἐγιγνώ-- 
σχετο ὅτι ὑπόπειιπτος εἴη  χαὶ γὰρ τῶν Τισσαφέρνους 

τις οἰχείων παρηχολοῦ (ϑει πίστεως ἕνεχα. χαὶ ἐκ τούτου 
ἐδόχει τοῖς στρατη; οἷς βέ. τιοῦν εἶναι δόγμα ποιίσασϑαιε 
τὸν πόλεμον ἀκήρυχτον εἶναι ἔςτ'᾽ ἐν τῇ πολεμέᾳ, εἶεν" 
πλν ὅθ προς) τὲς τοῦ ὃς στρατιώτας, καὶ ἕνα γε 

-- 

βε ΕΟ ΝΣ σὺν ἀνθρώποις. ὡς ΜΠ: 

ΤΠ ετὰ ταῦτα ἀριστή σαντες χαὶ διαβάντες τὸν Ζα- 
πάταν ποταμὸν ἐπορεΐ οντο τεταγμένοι τὰ ὑποζύγια καὶ 
τὸν ὕχλον ἐν μέσῳ ἔχοντες. οὐ πολὺ δὲ προεληλυϑό- 
των αὐτῶν ἐπιφαίνεται πάλιν δ Π]ιϑριδάτης , ἱππέας 
ἔχων ὡς διαχοσίους καὶ τοξότας καὶ σφενδονήτας 
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τετραχοσίους μάλα ἐλαφροὺς χαὶ εὐζώνους. χαὶ προςΐει 
μὲν ὡς ψῆας ὧν πρὸς τοὺς Ἕλ) ηνας, ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς 
ἐγένετο, ἐξαπίνης οἱ μὲν αὐτῶν ἐτόξευον καὶ ἱππεῖς χαὶ 
πεζοί, οἱ δ᾽ ἐσφεν δόν Ὡν καὶ ἐτίτρωσχον. οἱ δὲ ὀπισϑο- 
ὕλοχες τῶν Ἑλλήνων ἔπασχον μὲν χαχῶς, ἀντεποίουν 

δ᾽ οὐδέν" οἵ τε γὰρ Κρῆτες βραχύτερα τῶν Περσῶν 
ἐτόξευον χαὶ ἅμα ψιλοὶ ὄντες εἰσω τῶν ὅπλων κατεχέ- 
χλειντο, οἱ τε ἀχοντισταὶ βραχύτερα ἠχόντιζον ἢ ὡς 
ἐξιχνεῖσϑαι τῶν σφενδονητῶν. ἔχ τούτου Ξενοφῶντι 8 
ἐδόχει διωχτέον εἶναι" χαὶ ἐδίωκον τῶν τε ὅπλιτῶν χαὶ 
τῶν πελταστῶν οὐ ἔτυγον σὺν αὐτῷ ὑπισϑοφυλαχοῦν- 
τὲς ᾿ διώκοντες δὲ οὐδένα χατελάμιβαν ον τῶν πολεμίων. 
οὔτε γὰρ ἱππεῖς ἦσαν τοῖς Ἕλλησιν οὔτε οἱ πεζοὶ τοὺς 9 
πεζοὺς ἐκ πολλοῦ φεύγοντας ἐδύναντο καταλαμβάνειν 
ἐν ὀλίγῳ χωρίῳ" πολὺ γὰρ οὐχ οἷόν τε ἦν ἀπὸ τοῦ 
ἄλλου στρατεύματος ἀρόδρο:ἰὰνς ἰδ βάρβαροι ἱππεῖς χαὶ10 
φεύγοντες ἅμα ἑτίτρωσχον εἰς πενυνῴσων οὐτινηνν 

ἀπὸ τῶν ἵππώῶν, ὁπόσον δὲ προδιὺξ Ξειαν λληνες, 
τοσοῦτον πάλιν ἐπαναχωρεῖν μαχομένους ἔδει, ὡςτε τῆς11 
ἡμέρας ὅλης διῆλθον οὐ πλέον πέντε καὶ εἰχοσι στα- 
δίων, ἀλλὰ δείλης ἀφίκοντο εἰς τὰς κιήμας. ἔνϑα δὴ 
πάλιν ἀϑυμία ἦν.- χαὶ “λειρίσοφος χαὶ οἱ πρεσβύτατοι 
τῶν στρατηγῶν Ξενοιῶντα ἡτιῶντο ὅτι ἐδίωχεν ἀπὸ 
τῆς φάλαγγος χαὶ αὐτός τε ἐχινδύνειε χαὶ τοὺς πολε- 
μίους οὐδὲν μᾶλλον ἐδύνοτο βλάπτειν. ἀχούσας δὲ Ξε-15 

Τ νοφῶν ἔλεγεν ὅτι ὑρϑῶς αἰτεῦντο χαὶ αὐτὸ τὸ ἔργον 
αὑτοῖς μαρτυροίη. ἀλλ᾽ ἐγώ, ἔφη, ἡγαγκάσϑην διώκειν, 
ἐπειδὴ ἑώρων ἡμᾶς ἐν τῷ μένειν χαχιῆς μὲν πάσχοντας, 
ἀντιπιοιεῖν. δὲ οὐ δυναμένους. ἐπειδὴ δὲ ἐδιώχομεν, ἀλγ-13 
ϑῆ, ἔφη, ὑμεῖς λέγετε" χαχιῶς μὲν γὰρ ποιεῖν οὐδὲν 
“μᾶλλον ἐδυνάμεϑα τοὺς πολεμίου ξὶ ἀγεχωροῦμεν δὲ πά- 
γυ χαλεπῶς. τοῖς οὖν ϑεοῖς χάρις ὅτι οὐ σὺν πολλῇ 14 
ῥώμῃ ἀλλὰ σὺν ὀλίγοις ἤλϑον, «ὥςτε βλάψαι μὲν μὴ 
μεγάλα, δηλῶσαι δὲ ὧν δεόμεθα. νῦν γὰρ οἱ μὲν πολέ-1Ὁ 
ἐιοι τοξεύουσι καὶ σφενδογνῶσιν ὅσον οὔτε οἱ Κρῆτες 

13. ἐπειδὴ δὲ ἐδιώχοιεεν. ἀληϑὴ ὑμεῖς λέμετε" χαχῶς πιὲν 
γὰρ] ΜαΙῖμι ἀληϑὴ ὑμεῖς λέγετε, χαχὼς μὲν. Ὀγνορδθαϊα " ν΄, 5. 
33. σὺ γὰρ ἀληϑὴ λέγεις" εἰπόντος ἐμοῦ τοὺς ἐϑέλοντας ἄγειν, 
λαβὼν ᾧχου πᾶσάν μου τὴν δύναμιν. 
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ἀντιτοξεύειν δύνανται οὔτε οἱ ἐκ χειρὺς βάλλοντες ἔξι- 
κνεῖσϑιιι " ὅταν δὲ αὐτοὺς διώχωμεν » πολὺ μὲν οὐχ 
υἷόν τε χωρίον ἀπὸ τοῦ στρατεύματος διώχειν, ἐν ὀλίγῳ 
δὲ οὐδ᾽ εἰ ταχὺς εἴ) πεζὸς πεζὸν ἂν διώκων καταλάβοι 

1θἐχ τόξου ῥύματος. ἡμεῖς οὖν εἰ μέλλομεν τούτους εἰρ-- 
γειν ὥςτε μὴ δύνασϑαι βλάπτειν ἡμᾶς πορευομένους, 
σφενδονητῶν τε τὴν ταχίστην δεῖ χαὶ ἱππέων. . ἀκούω 
δ᾽ εἶναι ἐν τῷ στρατεύματι ἡμῶν Ῥοδίους, ὧν τοὺς 
πολλούς ψάσιν ἐπίστασϑαι σφενδονῆν, χαὶ τὸ βέλος αὐ- 
τῶν καὶ διπλά άσιον φέρεσθαι τιν {Πεοσιχιῦν σφενοδονῶν. 

ἰγεἐχεῖναι γὰρ διὰ τὸ χειροπλή; ϑέσι τοῖς λίϑοις σεν 'δονᾶν 
ἐπὶ βραχὺ ἐξιχνοῦνται, οἱ δὲ “ύδιοι καὶ ταῖς μολυ- 

1δβδίσιν ἐπίστανται χρῆσϑαι. ἣν οὖν αὐτῶν ἐπισχεψώ-. 
μεϑα τίνες πέπανται σφενδόνας, χαὶ τούτῳ μὲν δῶμεν. 
αὐτῶν ἀργίριον, τῷ δὲ ἀλλας πλέχειν ἐϑέλοντι ἄλλο. 
ἀργύριον τελῶμεν, χαὶ τῷ οφενδονᾶν ἐντεταγμένῳ ἐϑέ- 
λοντι ἄλλην τινὰ ἀτέλειαν εὑρίσχωμιεν, ἴσως τινὲς φα- 

1ϑγοῦνται ἱχαγοὶ ἡμᾶς ὠφελεῖν. ὁρῶ δὲ καὶ ἵππους ὄν- 
τὰς ἐν τῷ στοατεύματι, τοὺς μέν τινὰς παρ᾽ ἐμιοί, τοὺς ἡ 
δὲ τῷ Κλεάρχῳ καταλελειμμένους, πολλοὺς δὲ χαὶ ἄλ--. 
λους αἱ ἰχμαλώτους σχεῦοι ὁροῦντας. ἂν οὖν τούτους πάν--. 
τας ἐκλέξαντες σχευοφόρα μὲν ἀντιδῶμεν, τοὺς δὲ ἅσε--. 
πους εἷς ἱππέας κατασχευάσωμεν,. ἰσως καὶ οὗτοί τι τοὺς 

ΖΟφεύγοντας ἀνιάσουσιν. ἔδοξε ταῦτα. καὶ ταύτης τῆς 
γυχτὸς σφενδονῆται μὲν εἰς διακοσίους ἐγένοντο, ἵπποι 
δὲ χαὶ ἱππεῖς ἐδοχιμάσϑησαν τῇ ὑστεραίᾳ εἷς πεντήκον- 
τα, χαὶ στολάδες καὶ με τα, αὐτοῖς ἐπορίσϑησαν, χαὶ 
ἵππαρχος δὲ ἐπεστάϑη “ύχιος ὃ Ηολοσεράξδυ ΘΝ 
γαῖος. 

18. τούτῳ μὲν δῶμεν αὐτῶν] Οουΐϊππησοπάα βιιπὲ τούτῳ αὐτῶν. 
ἐντεταγμένῳ] Ιπξνα ΠῚ. 4. 15. διαταχϑέντι ὡς ἀϊοιινξαν Ρι- 

ξπια586 ξανἸτονα 5 ΒΑ σ ταν {ιι6 δοάθην ἔδεε βθηβι. 864 ἐγντάτστει: 
ΤΟΡΥΪτπ ἴῃ Πὰς τα συοσδβιιην δϑῖ., δι 88 οἵ δἰ οβ588 τασεῖοα 

ἔνταξίς ἐστιν. ἐπειδάν τις προαιρῆται τοὺς ψιλο ὺς εἷς τὰ ὃ 
στήματα τῆς φάλαγγος ἐντάσσειν ἐνδρα παρ ἄνδρα. Οποά 
τε ἴογοβ ΠΡυὶ Ρταθΐθευιι: ἐν τῷ τεταγμένῳ, ὝΣ εϑβὶ 81οὸ ἰὸ 
ἰοοιο, μὰς Ὡ18}}} ρουθεῖ 
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ΟΑΡΌΟΤ κν. 

᾿πεεφυδίο αἷβ ἔδοϊε ργοριίβαμπε ΜΠ γ ἀδίθη ἄδθηῖο ἰπ56-- 
«απαίτε. 1 ανῖσβα εἰ ΔΙεβρῆα ὉγΡ 68. ΤΊΞΒΑΡ ΒΟΥ ΘΠ, τηϑσηἶ5. 600- 
μ115. 608 Ρουξεχιθηΐεμι ἔα ἀἸξοττι πη 5 στ εἰαυ ον ητι6 οΡΘ ᾿αθίριιηι. 
ἃ σιν ταῖο δμιδμεἰαῖα. [ανΐᾶ στιν ΤΊββαρθευηθ ΡΥΘεἸ ἃ. 

Ἰείναντες δὲ ταύτην τὴν ἡμέοαν τῇ ἄλλῃ ἐπορεύ- 
οντὸ πρωιαίτερον ἀναστάντες" χαράδραν γὰρ αὐτοὺς 
ἔδει διαβῆναι, ἐφ᾽ ἢ ἐφοβοῦντο τὴ ἐπιϑοῖντο αὐτοῖς 
διαβαίνουσιν οἱ πολέμιοι. διαβεβηχκόσι δὲ αὐτοῖς πάλιν 
φαίνεται ὃ ἢΤιϑοιδάτης, ἔχων ἱππέας χιλίους, τοξότας 
δὲ χαὶ σφενδονήτας εἰς τετραικις ἰους" τοσούτους γὰρ 
ἤτησε Τισσαφέρνην, χαὶ ἔλαβεν ὑποσχόμενος, ἂν τού- 
τους λάβῃ, παραδώσειν αὐτῷ τοὺς Ἕλληνας, καταφρο- 
γήσας, ὃτι ἐν τῇ προόσϑεν προςβολῇ ὀλίγους ἐ ἔχων ἔπαϑε 
μὲν οὐδέν, πολλὰ δὲ χαχὰ ἐνόμιζε ποιῆσαι. ἐπεὶ δὲ οἱ 
Ἕλληνες διαβεβηχότες ἀπεῖχον τῆς χαράδρας ὅσον ὀχτὼ 
σταδίους ᾽ διέϑθαινε χαὶ ὁ ἢΤιϑοιδάτης ἔχων τὴν δύνα- 
μιν. παρή) γελτο δὲ τῶν τὲ πελταστῶν οὕς ἔδει δηδυδὲν 
χαὶ τῶν ὁπλιτῶν, χαὶ τοῖς ἱππεῦσιν εἴρητο ϑαῤῥοῦσι 
διώχειν ὡς ἐφ εψομένης ἱχανῆς δυνάμεως. ἐπεὶ δὲ « ω 11.- 
ϑοιδάτης κατειλήφει χαὶ ἤδη σφενδόναι χαὶ τοξεύματα 
ἐξικνοῦντο, ἐσήμηνε τοῖς “Ἑλλῆσι τῇ σάλπιγγι. καὶ εὖ- 
ϑὺς ἔϑεον ὁμόσε οἷς εἴρητο χαὶ οἱ ἱππεῖς ἡχῶν γῸν " οἵ 
δὲ οὐχ ἐδέξαντο, ἀλλ᾽ ἔφευγον ἐπὶ τὴν χαράδραν» ἐν 
ταύτῃ τῇ διώξει τοῖς βαρβάροις τιῦν τὲ πεζῶν ἀπέϑα- 
γὸν πολλοὶ χαὶ τῶν ἱππέων ἐν τῇ χαράδρᾳ ζωοὶ ἐλή- 
φϑησαν εἰς ὀχτωχαίδεχα. τοὺς δὲ ἀποθανόντας αὐτοχέ- 
λευστοι οἱ “Ἕλληνες ἠκίσαντο, ὡς ὅτι φοβερώτατον. τοῖς 
πολεμίοις εἴη δρᾶν. χαὶ οἱ μὲν πολέμιοι οὕτω ,“πράξαν- 

[τες ἀπῆλϑον, οἱ δὲ Ἕλληνες ἀσφαλῶς πορευύμιενοι τὸ 
λοιπὸν τῆς ἡμιέρας ἀφίχον το ἐπὶ τὸν Τἴ ρητα ποταμόν. 
ἐνταῦϑα πόλις ἦν ἐρή τη μεγάλη, ὄνοιια δ᾽ αὐτῇ ἦν 

β “1άρισσα" ᾧκουν δ᾽ αὖ "τὴν τὸ παλαιὸν ἤϊῆδοι. τοῦ δὲ 
τείχους ἦν αὐτῆς τὸ εὖρος πέντε χαὶ εἴχοσι ἜΘ ΩΝ, ὕψος 
δ᾽ ἑχατόν" τοῦ δὲ κύχλου ἡ περίοδος δύο οἴνμνν ον 
φχοδόμητο δὲ πλίνϑοις κεραμέαις " χοηπὶς δ᾽ πὴν λι- 

 ϑίνη τὸ ὕψος εἴχοσι ποδῶν. ταύτην ἡωώϊοὸξ ὃ Περ- 8 

ὶ9 

ι 
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σῶν, ὅτε παρὰ Π]ήδων τὴν ἀρχὴν ἐλάμβανον Πέρσαι, 
πολιοοχῶν οὐδενὶ τρύπῳ ἐδύνατο ἑλεῖν" ἥλιον δὲ νεφέ- 
λη προχαλύψασα ἠφάνισε μέχρι ἐξέλιπον οἱ ἄνθρωποι, 

9 καὶ οὕτως ἑάλω. παρὰ ταύτην τὴν πόλιν ἣν περαμὶς 
λιϑίνη, τὸ μὲν εὖρος ἑνὸς πλέϑρου, τὸ δὲ ὕψος δύο 
πλέϑρων. ἐπὶ ταύτης πολλοὶ τῶν βαρβάρων ἦσαν ἐκ 

ρτῶν πλησίον κωμῶν ἀποτὶ τεφευγότε ἐς. ἐντεῦῖϑεν ἐπορεύ- 
ϑησαν σταϑμμὸν ἕνα παρασάγγας ἐξ πρὸς τεῖχος ἔρη- 
μὸν μέγα πρὸς τῇ πόλει κείμενον " ὄνομα δὲ ἦν τῇ πό- 
λει Π]ἐσπιλα- ΠΠῆδοι δ᾽ αὐτήν ποτὲ ᾧκουν. ἦν ̓ δὲ ἣ 
μὲν χρηπὶς λίϑου ξεστοῦ χογχυλιάτου, τὸ εὖρος πεντή-- 

«ἰχοντὰ ποδῶν χαὶ τὸ ὕψος πεντί, κοντα. ἐπὶ δὲ ταύτῃ 
ἐπῳχοδόμητο πλίνϑινον τεῖχος, τὸ μιὲν εἶοος πεντήκον- 
τὰ ποδῶν, τὸ δὲ ὕψος ἑχατόν " τοῦ δὲ χύχλου ἢ περίο- 
δος ἕξ παρασάγγαι. ἐνταῦθα ἐλέ; γετο ΔΠη δεια γυνὴ βα- 
σιλέως καταφυγεῖν ὅτε ἀπώλεσαν τὴν ἀρχὴν ὑπὸ 11ερ- 

1 σῶν ἸΠ]Πη δοι. ταύτην δὲ τὴν πόλιν πολιορχῶν ὃ Περσῶν 
ϑασιλεὼς οὐκ ἐπυκκκα, Β απ χρόνῳ ἑλεῖν οὔτε βίᾳ" Ζεὺς 
δ΄ ἐιμιϑροντήτους ποιεῖ τοὺς ἐνοιχοῦντας, χαὶ οὕτως 
ἑάλω. 

1: Ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν. σταϑμὸν ἕνα παρασάγ- 
γας τέτταρας. εἰς τοῦτον δὲ τὸν σταϑιιὸν Τισσαφέρνης 
ἑπεφάνη, ους τὲ αὐτὸς ἱππόας ἦλϑεν ἔχων χαὶ τὴν Ὀ- 

ρόν του δύναμιν τοῦ τὴν βασιλέως ϑυγατέρα ἔχοντος καὶ 
οὺς Κῦρος ἕχων ἀνέθη βαρβάρους καὶ οὕς ὃ βασιλέως 

ἀδελφὸς ἔχων βασιλεῖ ἐβοήϑει, καὶ πρὸς τούτοις ὅσους 

ασιλεὴὺς ἔδωχεν αὐτῷ, ὡςτε τὸ στράτευμα πάμπολυ 
14ἐφάνη. ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένετο, τὰς μὲν τῶν τάξεων εἶχεν 

ὄπισϑεν καταστήσας, τὰς δὲ εἰς τὰ πλά για παραγαγὼν. 
ἐμβάλλειν μιὲν οὐχ ἐτόλιιησεν οὐδ᾽ ἐβούλετο διαχινδυ- 

4δνεύειν, γαρηβαμέα δὲ παρήγγειλε χαὶ τοξεύειν. ἐπεὶ δὲ 

πε εϑάτις “Ρύδιοι ἐσφενδόνησαν χαὶ οἱ Σχύϑαι 
τοξόται ἐτόξευσαν χαὶ οὐδεὶς ἡμάρτανεν ἀνδρός, οὐδὲ 

ν΄ ὦ οἷ 

δι -ν-. ---- “΄.. «--Ἂ - οι “ποι. «{ὖὦ.., 

Ὄπ, ἘΠ ΝΒ 
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8, ἥλιον δὲ γε ἕλη προοχαλ ὑψασαῖ ΤΡ, ἐχοδθρίο τἴιπὸ 6 
δΙίθιο αὶ γε(έλη, ἰηψενταιὶ αἷς, ἥλιος δὲ νεφέλην προχαλύ-- 
ψας. 13. οὕς τε αὐτὸς είος Ὁ ἦλθεν ἔχων εἰς. ] Ὡς 115 οονσ 
Ρὶϊ5 αἰχίε 1. 2. ἅ. 11. 4. 8. 525. οὐἰηᾶ δι θτ ΡΟ ται ἔχων ἴἴ6-- 
γταάαπι αβὶ οοσιἰαϊΐομα. 15. Σχύϑαι τοξόται] ΔΙ θυ ΣΞυϑο- 
τοξόται. 
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γὰρ εἰ πάνυ προὐϑθυμιεῖτο ράδιυν ἦν ̓ καὶ ὃ “Τισσαφέρ- 
νης μάλα ταχέως ἕξω βελῶν ἀπε (ρει ταὶ αἱ ἄλλαι 
τάξεις ἀπεχώρησαν. καὶ τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας οἱ ἐιὲν18 
ἐπορεύοντο, οἱ δ᾽ ἑίποντο" χαὶ οὐχέτι ἐσίνοντο οἱ βάο- 
βαροι τῇ τότε ἀχροβολίσει " μαχρύτερον γὰρ οἵ τε “Ρό- 
διοι τῶν ΠΠ]εοσῶν ἐσφενδόν ων χαὶ τιῦν πλείστων τοξο- 
τῶν. μεγάλα. δὲ καὶ τὰ τόξα τὰ Περσιχά ἐστιν" ὥςτεῖγ 
χϑήσιμα ἦν ὑπόσα ἁλίσχοιτο τῶν τοξευμάτων τοῖς Κρη- 
σί, χαὶ διετέλουν χρώμενοι τοῖς τιν πολεμίων τοξεύ-- 
μασι, καὶ ἐιιελέτων τοξεύειν ἄνω ἱέντες μαχροάν. εὑρί- 
σχέτο δὲ χαὶ νεῖοα πολλὰ ἐν ταῖς χώμαις χαὶ ᾿μόλυβδος, 
ὥςτε χρῆσϑαι εἰς τὰς σφενδόνας. χαὶ ταύτη μὲν τῇ ἡ η-.8 
μέρα, ἐπεὶ “κατεστρατοπεδεύοντο οἱ “Ἕλληνες κώμαις ἐπε- 
τυχόντες, ἀπῆ ἴλϑον οἱ βάρβ ὅσροι μεῖον ἔχοντες ἐν τῇ τότε 
ἀχροβολίσει: τὴν δ᾽ ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἔμειναν οἱ ᾿ ἔλ- 
ληνες χαὶ ἐπεσιτίσαντο " ἦν γὰρ πολὺς σῖτος ἐν ταῖς 
χώμαις. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐπορεύοντο διὰ τοῦ πεδίου, καὶ 
Τισσαφέρνης ἑίπετο ἀχροβολιζόμενος. ἔνγϑα δὴ οἱ Ἕλ-1 ι9 
ληνες ἔγνωσαν ὅτι πλαίσιον ἰσόπλευρον πονηρὰ τάξις 
εἴη πολεμίων ἑπομένων. ἀνάγχη γάρ ἐστιν, Τν τιὲν συγ- 

]| χκύπτῃ τὰ χέρατα τοῦ πλαισίου 7 ὁδοῦ στενωτέρεις οὔς-- 
σης ἢ ὀρέων ἀναγκαζό ὄντων ἢ γεφύρας, ἐχϑλίβεσϑαι τοὺς 

ὁπλίτας καὶ πορεύεσϑιῳ πονήφιως ἅμα μιὲν 1 πιεζομένους 
ἅμα δὲ καὶ ταραττομένους " ὥςτε δυςχρήστους εἶναι 
ἀνάγκη ἀτάχτους ὄντας. ὅταν δ᾽ αὖ διασχῇ τὰ κέρατα, 20 
ἀνάγχη διασπᾶσϑαι τοὺς τότε ἐχϑλιβομένους καὶ κενὸν 
γίγνεσϑαι. τὸ μέσον τῶν κεράτων, καὶ ἀϑυιμιεῖν τοὺς 
ταῦτα πάσχοντας τῶν πολεμίων ἑποιιένων. χαὶ ὑπότε 
δέοι ᾽ γέφυραν διαβαίνειν ἢ ἄλλην τινὰ διάβασιν, ἔσπευ- 
δεν ἕκαστος βουλόμενος υἰϑάσαι πρῶτος " χαὶ εὐεπίϑε- 
τὸν ἦν ἐνταῦϑα τοῖς πολεμίοις. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἔγνωσανοΊ 
οἱ στρατηγοί, ἐποιήσαντο ἐξ λόχους ἀνὰ ἑχατὸν ἄνδρας, 
καὶ λοχαγοὺς ἐπέστησαν. χαὶ ἄλλους πεντηχοντῆρας χαὶ 
ἄλλους ἐγωμοτάρχας. οὗτοι δὲ πορευόμενοι οἱ λοχαγοΐί, 
ὁπότε μὲν συγχύπτοι τὰ χέρατα, ὑπέμενον ὕστεροι, ὥςτε 

10. οὗὨἨ τε Ῥόδιοι τῶν ΠῚ ρσῶν} οἱ Ῥόδιοι τῶν τε Πεοσῶ» 
ρου. 21. οὗτοι δὲ πορευόμενοι οἱ λοχαγοί! Θεοῦ ΡΆ.110 
ἀτιῖθ ᾿ϊουιτπι6 56 σην. 22, δοῦν ΠΡ εὶς ἀοιδείουίθες, αὐ λοχαγοὺς 
ἰστορεσεὶ Ρτὸ λόχους, Ἰάρηι ζοντΐάϑϑο ἰαοΐαπι οἷς εἰ 329. 
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μὴ ἐνοχλεῖν τοῖς χέρασι, τότε δὲ παρῆγον ἔξωϑεν τῶν 
23 κεράτων. ὁπότε δὲ διάσχοιεν αἱ πιλ ευραὶ τοῦ πλαισίου, 

τὸ μέσον ἀγεξεπίμπλασαν, εἰ μὲν στενώτερον εἴη τὸ 
διέχον, χατὰ λόχους, εἰ δὲ πλατύτερον, κατὰ πέντηχο- 
στῦς, εἰ δὲ πάνυ πλατύ, χατ᾽ ἐνωμοτίας " ὥςτε ἀεὶ ἔκ-- 

2ϑπλεὼων εἶγαι τὸ μέσον. εἰ δὲ καὶ διαβαίνειν τινὰ δέοι 
διάβασιν ἢ ) ἢ γέφυραν, οὐχ ἐταράττοντο, ἀλλ᾽ ἐν τῷ μέ- 
ρει οἱ λοχαγοὶ διέβαινον" καὶ εἰ που δέοι τι τῆς φά- 
λαγγος, ἐπιπαρῆσαν οὗτοι. τούτῳ τιῦ τρόπῳ δήομεῦ μεν 

54σαν σταϑμοὺς τέτταρας. ἡνίχα δὲ τὸν πέμπτον ἐπο-- 
θεύοντο, εἶδον βασίλειόν τι χαὶ περὶ αὐτὸ χιύμας ποῖλ-- 

λάς, τὴν δὲ ὁδὸν πρὸς τὸ χωρίον τοῦτο διὰ γηλόφων 
ὑψηλῶν γηνομέ νην; οἱ χαϑῆχον ἀπὸ τοῦ ὄρους ὑφ᾽ ᾧ 
ἦν ἡ κώμη. χαὶ εἶδον μὲν τοὺς γηλόφους ἄσμενοι οὗ 

55. Ελλ' ηνὲς, ὡς εἰχύς, τῶν πολεμίων ὄντων ἃ ἱππέιον " ἐπεὶ 
δὲ πορευόμενοι ἐκ τοῦ πεδίου ἀνέβησαν ἐπὶ τὸν πρῶ- 
τον γήλοφον χαὶ χατέϑαινον ὡς ἐπὶ τὸν ἕτερον ἀνα- 
βαῖεν, ἐνταῦϑα ἐπιγίγνονται οἱ βάρβαροι χαὶ ἀπὸ τοῦ 
ὑψηλοῖ: εἰς τὸ πρανὲς ἔβαλλον, ἐσφενδόνων, ἐτόξευον 

οθὑπὸ μαστίγων, χαὶ πολ λοὺς χατετίτοωυσχον καὶ ἐχράτη- 
σαν τῶν “Ελλήνων γυμνήτων χαὶ χατέχλεισαν αὐτοὺς 
εἴσω τῶν ὅπλων" ὥςτε παντάπασι ταύτην τὴν ἡμέραν 
ἄχρηστοι ἦσαν ἐν τιῦ ὄχλῳ ὄντὲς καὶ οἱ σφενδονῆται 

ΦἸχαὶ οἱ τοξόται. ἐπεὶ δὲ πιεΐ ὀμενοι οἱ “Ελληνες ἐπεχείρη-: 
σαν διώχειν, σχολῇ μὲν ἐπὶ τὸ ἄχρον ἀφιχνοῦνται ὅπλῖ- 

ἦϑται ὑντές. οἱ δὲ πολέμιοι ταχὺ ἀπεπήδων. πάλιν. δὲ ὅ- 
πότε ἀπίοιεν πρὸς τὸ ἄλλο στράτευμα, ταὐτὰ ἔπασχον,, 
χαὶ ἐπὶ τοῦ δευτέρου γηλόφου ταὐτὰ ἐγίγνετο, ὡςτε, 
ἀπὸ τοῦ τρίτου γηλόφου ἔδοξεν αὐτοῖς μιὴ χινεῖν τοὺς 
στρατιώτας ποὶν ἀπὸ τῆς δεξιᾶς πλεῖ φᾶς τοῦ πλαισίου. 

Ὡϑάνήγαγον. πελταστὰς πρὸς τὸ ρος. ἐπεὶ δ᾽ οὗτοι ἐγέΞ. 
γοντὸ ὑπὲρ τῶν ἑπομένων πολεμίων. οὐχέτι ἐπετίϑεντο 
οἱ πολέμιοι τοῖς καταβαίνουσι, δεδοικότες μὴ ἀποτιιή-- 

ϑείησαν καὶ ἀμφοτέρωϑεν αὐτῶν γένοιντο οἱ πολέμιοι. 
ϑ0οἱ: τω τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας πορευόμενοι, οἱ μὲν τῇ δ ῦ 

κατὰ τοὺς γηλόφου ς, οἱ δὲ χατὰ τὸ ὄρος ἐπιπαριόντες, 
ἀφίχοντο εἰς τὰς χιύμιας χαὶ ἰατροὺς κατέστησαν ὀχτώ" 

ϑΞΊπολλοὶ γὰρ 1 ἧσαν οἵ τετοωιιένοι. ἐνταῦϑα ἕμειναν ἡμέ- 
ρας τρεῖς καὶ τῶν τετουμένων ἕνεκα καὶ ἅμα ἐπιτήδει 
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πολλα εἶχον, ἄλευρα, οἶνον, χαὶ χριϑὰς ἵπποις συμβε- 
βλημένας πολλάς. ταῦτα δὲ συνενηνεγμένα ἢν τῷ σα- 
τραπεύοντι τῆς χιύφας. τετάρτῃ δ᾽ ἡμέρᾳ ταν εὐ κνᾷ 
σιν εἰς τὸ πεδίον. ἐπεὶ δὲ κατέλαϑεν αὐτοὺς ἽἸσσας ἐρ--32 
γης σὺν τῇ δυνάμει, ἐδίδαξεν αὐτοὺς ῇ ἀνάγχη χατα- 
σχηνῆσαι οὗ ποῶτον εἰδον κώμην καὶ μὴ πορεύεσθαι 
ἔτι μαχομένους" πολλοὶ γὰρ ἦσαν ἀπόμαχοι οἱ τεταίη-- 
“μένοι χαὶ οἱ ἐχείνους φέροντες. χαὶ οἱ τῶν φερύντων τὰ 
ὅπλα δεξάμενοι. ἐπεὶ δὲ χατεσκήνησαν χαὶ ἐπεχείρησανϑ83 
αὐτοῖς ἀχροβολίζεσϑαι οἱ βάρβαροι πρὸς τὴν κώμην 
προςιόντες, πολὺ περιῆσαν οἱ “Ἕλληνες " πολὺ γὰρ «διέ- 
φέρον ἐκ χώρας ὁρμιῶντες ἀλέξ ἀσϑαι Ἶ πορευόμενοι 
ἐπιοῦσι τοῖς πολεμίοις μάχεσθαι. ἡνίχα δ᾽ ἦν ἤδη δεί-54 
λη, ὥρα ἦν ἀπιέναι τοῖς πολεμίοις" οὔποτε γὰρ μεῖον 
ἀπεστρατυπεδεύοντο οἱ βάρβαροι τοῦ Ἑλληνικοῦ ἑξή- 
χοντα σταδίων, φοβού; μενοι μὴ τῆς γυχτὸς οἱ “Ἑλληνες 
ἐπιϑῶνται αὐτοῖς. πογῆ; οὺν γὰρ γυχτός ἐστι στράτευμα 35 
Περσικόν. οἵ τε γὰρ ἵπποι αὐτοῖς δέ δενται καὶ ὡς ἐπὶ 
τὸ πολὺ πεποὺδισμένοι εἰσὶ τοῦ μὴ φεύ; ιν ἕνεκα, εἶ λυ- 
ϑείησαν, ἐάν τέ τις ϑόουβος γίγνηται, δεῖ ἐπισάξαι τὸν 
ἵππον Πέρση ἀνδοὶ καὶ χαλινῶσαι δεῖ καὶ ϑωραχισϑέν- 
τα ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν ἵππον. ταῦτα δὲ πάντα χαλεπὰ 
γύχτωρ χαὶ ϑορύβου ὄντος. τούτου ἕνεχα πόῤῥω 
ἀπεσχήνουν τῶν ᾿Ελλή ἥνων. ἐπεὶ δὲ ἐγίγνωσκον αὐτοὺς38 

οἱ Ἕλληνες βουλομένους ἀπιέναι καὶ διαγγελλομένους, 
ἐχήουξε τοῖς “Ἕλλησι συσχευάζεσϑ αι ἀχουόντιων τιῦν πο-- 
λεμίων. χαὶ χούνον μέν τινα ἐπέσχον τῆς πορείας οἱ 
βάρβαροι, ἐπειδὴ δὲ ὀψὲ ἐγίγνετο, ἀπήεσαιν " οὐ γὰρ 
ἐδόχει λύειν αὐτοῖς νυχτὸς πορεύεσϑαι καὶ κατάγεσθαι 
ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. ἐπειδὴ δὲ σαφῶς ἀπιόντας Ἶδ)31 
ἑώρων οἱ “Ἐλλ ηνες, ἐπορεύοντο χαὶ αὐτοὶ ἀναζεύξαντες 
χαὶ διῆλϑον ὅσον ἕξήχοντα σταδίους. καὶ γίγνεται το- 
σοῦτον μεταξὺ τῶν στρατευμάτων ὥςτε τῇ ἢ ὑστεραίᾳ, οὐχ 
ἐφάνησαν οἱ πολέμιοι οὐδὲ τῇ τρίτῃ, τῇ δὲ τετάρτῃ 
γυχτὸς προελϑόντες καταλαμβάνουσι χωρίον ὑπερδέξιον 

33. δομῶντες} ὁρμώμενοι βουιθοινάτινη τἰ Ποῖ. ργαδριτηῖρ δῖ 
ΓΝ α. 35. δεῖ ἐπισάξαι τὸν ἵππον Ἱ͵ΙῈέρση ἀνδοί! Επτῖρ. ΠΙΡΡοΙ. 

ν. 945. ϑεοῖσι προςβαλεῖν γϑονὶ ἄλλην δεήσει γαῖαν. 88. διαγ- 
γελλομένους! παραχελευσμένουξ ἐπί ονρεθία εν ϑυϊάαθ. 

φ 



΄ 

- 

ϑϑχίαν ὅρους, ὑφ᾽ ἣν ἡ κατάβασις ἦν εἰς τὸ πεδίον. ἐπει-- 

ς 

ϑϑβόντα τυὺς πελταστὰς παραγενέσϑαι εἰς τὸ πρόσϑεν. 0 

ἀθτοιυ;ς ἀποχύψομεν. ἀλλὰ τί οὐχ ἦγες τοὺς πελταστάς: 

ἀϊλόφου. ἐνταῦϑα Ξενοφῶν ὁρᾷ τοῦ ὕρους τὴν κορυφὴν 
͵ 

4) χρήζεις, πορεύου ἐπὶ τὸ ὅρος, ἐγὼ δὲ μενῶ αὐτοῦ. .4}λ- 

᾿ς ἦϑαν 'δοας" μακρὸν γὰρ ἦν ἀπὸ τῆς οὐρᾶς λαβεῖν. χαὶ ὃ 

Ῥβσίου. ἐντεῦϑεν ἐπορεύον το ὡς ἐδύναντο τάχιστα. οἱ ὃ᾽ 

κ » 

ἀδἐπὶ τὸ ἄχρον. χαὶ ἐνταῦϑα πολλὴ μὲν κραυγὴ ἣν τοῦ 
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οἱ βάρβαροι. ἧ ἔμελλον οἱ Ἕλληνες παριέναι, ἀχρωνυ- 

δὴ δὲ ἑώρα “Χειρίσοφος προχατειλημμένην τὴν ἀχρωγυ- 
χίαν, χαλεῖ Ξενοφῶντα ἀπὸ τῆς οὐρᾶς καὶ χελεύει λα- 

δὲ Ξενοφῶν. τοὺς μὲν πελταστὰς οὐκ ἦγεν" ἐπιφαινό- 
μενον γὰρ ἑώραι “Τισσαφέρνην καὶ τὸ στράτευμα πᾶν" 
αὐτὸς δὲ προςελά ἄσας ἠρώτα. , χ καλεῖς ; ὃ δὲ λέγει αὖ- 
τῷ, Ἔξεστιν ὁρᾶν" προχατείλ ἡπται γὰρ ἡμῖν ὃ ὑπὲρ τῆς 
καταβάσεως λόφος, καὶ οὐχ ἔστι παρελϑεῖν, εἰ μὴ τού- 

ὁ δὲ λέγει. ὃτι οὐχ ἐδόχει αὐτῷ ἔρημα καταλιπεῖν τὰ 
ἀμόϑεν πολεμίων ἐπιφαινομένων. δ ἀλλὰ μὴν ὥρα γ᾽; 
ἔφη, βουλεύεσθαι πῶς τις τοὺς ἄνδρας ἀπελᾷ ἀπὸ τοῦ 

ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ἕαυ τῶν στρατεύματος. οὖσαν, καὶ ἀπὸ 
ταύτης ἔφοδον ἐπὶ τὸν λόφον ἔνϑα «ἦσαν οἱ πολέμιοι, 
χαὶ λέγει, Κράτιστον, (ἢ Χειρίσοφε, ἡμῖν ἴεσϑαι ὡς τά- 
χιστα ἐπὶ τὸ ἄκρον" ἣν γὰρ τοῦτο λάβωμεν, οὐ δυνή- 
σονται μιέγειν οἱ ὑτιὲρ τῆς ὁδοῦ. ἀλλά, εἰ βούλει, μένε 
ἐπὶ τῷ στρατεύματι, ἐγὼ δ᾽ ἐθέλω πορεΐεσϑαι" εἶ δὲ 

-- ἅτ ἀν -- γῆ αἋ« ἃ «, ὧσ ὡὧἐἕὦ ΨΆ «ἢ κ{ πὶ͵ “Ἐπ ὦ ιϑ47ὸϑ τε νὰ γι ὙΨι 

ς «ς 

λὰ δίδωμί σοι, ἔφη ὃ Χειρίσοφος, ὁπότερον βούλει ἐλέ- 
, ’ 

σϑαι. εἰπὼν ὃ Ξεν οφῶν. ὅτι γεωτερὸς ἐστιν αἱρεῖται πο- 
ρεΐεσϑαι, κελεύει δέ οἱ συμπέμψαι ἀπὸ τοῦ στόματος 

Χειρίσοφος συμπέμπει τοὺς ἀπὸ τοῦ στόματος πελτα- 
στάς" ἔλαβε δὲ τοὺς κατὰ μέσον τοῦ πλαισίου. συνέ- 
πέεσϑαι δ᾽ ἐχέλευσεν αὐτῷ καὶ τοὺς τριακοσίους οὕς 
αὐτὸς εἶχε τῶν ἐπιλέχτων ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ πλαι- 

«ἃ φσπ δι Φ ιν ὦ 

ἐπὶ τοῦ λόφου πολέμιοι ὡς ἐνόησαν αὐτῶν τὴν πορείαν 
ἐπὶ τὸ ἄχρον, εὐθὺς χαὶ αὐτοὶ ὥρμησαν ἁμιλλᾶσϑαι 

εἰ 

“Ελληνιχοῦ στρατεύματος διακελευομέν ων τοῖς ἑαυτῶν, 
πολλὴ δὲ χραυγὴ τῶν ἀμφὶ Τισσαφέρνην τοῖς ἑαυτῶν 

42. εἰπὼν ὁ Ξ.1 Οοπνῖν. ΤΥ. 60. ὁ δ᾽ εἰπὼν ὅτι χαὶ τοῦτο. 
ὁμολογεῖται ἔφη, φαοά ταὶς βο]]οἰταῖαν. “Ἂμ ὧ ὧαὧα'ῳἱ ὧὦὦ “ὦ “ἘΞ ὅν... «4. 

“- 
. 
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διαχελευομιένων. Ξενοφῶν δὲ παρελαύνων ἐπὶ τοῦ ἵπ-46 
ποῦ παρεχελεΐετο, Ξάνδρες » νῦν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα γοιεί-: 
ζετε ἁμιλλᾶσϑαι, 3 γῦν 1 πρὸς τοὺς ποῖλαν χαὶ τὰς γυναῖς 
χας, νῦν ὀλίγον 1 πονήσαντες ἀμαχεὶ τὴν λοιπὴν 1 ποφευσό- 
μεϑα. Σωτηρίδης δὲ ὃ Σιχυώτνιος εἶπεν. Οὺχ ἐξ ἰσου,47 
ὧ Ξενοφῶν, ἐσμὲν" σὺ μὲν γὰρ ἐφ᾽ ἵππου ὀχῆ, ἐγὼ 
δὲ χαλεπῶς κάμνω τὴν ἀσπίδα φέρων. καὶ ὃς ἀχούσας48 
ταῦτα καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου ὠϑεῖται αὐτὸν ἐκ 
τῆς τάξ ξεως, χαὶ τὴν ἀσπίδα ἀφελόμενος ὡς ἐδύνατο τά-- 
χιστα ἔχων ἐπορεύετο " ἐτόγχανε δὲ χαὶ ϑώραχα ἔχων 
τὸν ἱππιχόν " ὥςτε ἐπιέζετο. χαὶ τοῖς μὲν ἔμπροσϑεν 
ὑπάγειν παρεχελεύετο, τοῖς δὲ ὕπισϑεν παριέναι μόλις 
ἑπομένοις. οἱ δ᾽ ἀλλ οι στρατιῶται παίουσι χαὶ βάλλουσι49 
χαὶ λοιδοροῦσι τὸν Σωτηρίδη 1» ἔςτε ἠνάγκασαν λαβόν- 
τα τὴν ἀσπίδα πορεύεσϑαι. Ὁ δὲ ἀναβάς, ἕως μὲν βά- 
σιμα ἦν ἐπὶ τοῦ ἵππου ἦγεν, ἐπεὶ δὲ ἄβατα ἦν, χατα- 
λιπὼν τὸν ππον ἔσπευδε πεῖῇ. χαὶ φϑάνουσιν ἐπὶ τῷ 
ἄχρῳ γενόμενοι τοὺς πολεμίους. 

εἰν θ» γὲ 

ΤΊ βϑρῃρυμθβ Πα οτιτὴ βιῖς Του ἱπισγυϑε τειν, (Οὐποῖτιπι ἄς 
ἐϊπογα, φαοὰ ρμὲῦ ( ἀγάποβμοβ ξαοϊθπάτη 6356 ἀδοεγπιηΐ. 

Ἔνϑα δὴ οἱ μὲν βάρβαροι στραφέντες ἔφευγον ι 
ἧ ἕχαστος ἐδύνατο, οἱ δ᾽ “Ἑλληνες εἶχον τὸ ἄχρον. 
οἱ δὲ ἀμφὶ Τισσαφέρνην χαὶ ᾿Ἱριαῖον ἃ ἀποτραπόμενοι 
ἄλλην ὁδὸν ᾧχοντο. οἱ δὲ ἀμφὶ “Χειρίσοφον καταβάν- 
τὲς ἐστρατοπεδεύσαντο ἐν χώμῃ μεστῇ πολλῶν ἀγα- 
ϑῶν. ἦσαν δὲ καὶ ἄλλαι χῶμαι πολλαὶ πλήρεις πολλῶν 
ἀγαϑῶν, ἐν τούτῳ τιῶ πεδίῳ παρὰ τὸν Τίγρητα ποτα- 
μόν. ἡνίχα δ᾽ ἦν δείλη ἐξαπίνης οἱ πολέμιοι ἐπιφαίνον- 2 
ται ἐν τῷ πεδίῳ, καὶ τῶν Ελλήνων κατέχοψάν τινας 
τῶν ἐσκεδασμένων ἐν τῷ πεδίῳ μι᾽ ἁρπαγήν" καὶ γὰρ 
“ψομαὶ πολλαὶ βοσκημάτων διαβιβαζόμεναι εἰς τὸ πέραν 
τοῦ ποταμοῦ κατελήφϑησαν. ἐνταῦϑα Τισσαφέρνης χαὶ 3 
οἱ σὺν αὐτῷ καίειν ἐπεχείρησαν τὰς χώμας. καὶ τῶν 



11ὅτι μὲν οὖν οὐ χαταδύσεσϑε αὐτίκα μιάλα εἰσεσϑε" πᾶς 
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Ελλήνων μάλα ἠϑύμησάν τινες, ἐννοούμενοι μὴ τὰ ἐπι- 
τήδεια, εἶ καίοιεν,. οὐκ ἔχοιεν ὁπόϑεν λαμβάνοιεν. καὶ 
οἱ μὲν ἀμφὶ “Δειρίσοςον ἀπήεσαν ἐκ τῆς βοηϑείας " δ, 
δὲ “Ξενοφῶν ἐπεὶ κατέδη, ὙΡΕῚ αὔγων τὰς τάξεις, ἡνίκα " 
ἀπὸ τῆς βοηϑείας ἀπὴν τῆσαν οἱ “Ἕλληνες, ἔλεγεν, Ὁρᾶ- Γ 

τε, ὦ ἄνδρες Ἕλ) ληνες, ὑφιέντας τὴν γήδριὸν ἤδη ἡμετέ- 
ραν εἶναι ; ἃ γὰρ ὅτε ἐσπένδοντο διεπράττοντο, “μὴ χαί. 
ειν τὴν βιισιλέως χώραν, νῦν αὐτοὶ καίουσιν ὡς ἀλλο- 
τρίαν. ἀλλ᾽ ἐάν που χαταλείπωσί γε αὑτοῖς τὰ ἐπιτή-- 
δεια, ὄψονται καὶ ἡμᾶς ἔταῦϑα πορευομένους. ἀχλ' ̓ 
ὦ Χειρίσοφε, ἔφη; δοκεῖ μοι βοηϑεῖν ἐπὶ τοὺς χαίον- 
τας ὡς ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας. ὃ δὲ “Χειρίσοι ος εἶπεν, 
Οὔχουν ἐ ἕιιοι; δοχεῖ" ἀλλὰ χαὶ ἡμεῖς, ἔφη, καίωμεν, καὶ 
οὕτω ϑᾶττον παύσονται. 

᾿Επεὶ δὲ ἐπὶ τὰς σχηνὰς ἀπῆλθον, οἵ μὲν ἄλλοι 
περὶ τὰ ἐπιτήδεια ἦσαν, στρατή γοὶ δὲ καὶ λοχαγοὶ στν-- 
ἤλϑον. καὶ ἐνραῦϑα πολλὴ ἀπορία ἦν. ἔνϑεν μὲν γὰρ 
ὕρη ἦν ὑπερύψηλα, ἔνϑεν δὲ ὃ ποταμὸς τοσοῦτος τὸ 
βάϑος ὡς μηδὲ τὰ δόρατα ὑπερέχειν πειρωμένοις, τοῦ 

ὃ βάϑους. ἀπορουμέγοις ᾿» αὐτοῖς προςελϑών τις ἀνὴρ 

“Ῥύδιος εἶπεν, Ἐ;ὼ ϑέλω, ὦ ἄνδρες. διαβιβάσαι ὑμᾶς 
κατὰ τετραχις χιλίους ἡ ὐὐξίονν ἂν ἐμοὶ ὧν δέομαι ὑπη- 

9 ρετήσητε χαὶ τάλαντον μισϑὸν πορίσητε. ἐρωτώμενος 
δὲ ὅτου δέοιτο “Ἵσκῶν, ἔφη, διςχιλίων δεήσομαι" πολ- 
λὰ δ᾽ δρῶ ταῦτα πρόβατα χαὶ αἶγας καὶ βοῦς καὶ 
ὄνους, ἃ ἀποδαρέντα χαὶ φυσι θέντα ῥᾳδίως ἂν παρέ- 

10χοι τὴν διάβασιν. δεήσομαι δὲ καὶ τῶν δεσμῶν οἷς 
χρῆσϑε πεοὶ τὰ ὑποῖύ για" τούτοις ζεύξας τοὺς ἀσχοὺς 

πρὸς ἀλλήλους » δρμίσας ἔχαστον ἀσχὸν λίϑους ἀρτήσας 
χαὶ ἀφεὶς ΟΝ ἀγχύοας εἷς τὸ ἴδωρ, διαγαγιὸν χαὶ 
ἀμφοτέρωϑεν δῆσας, ἐπιβαλῶ ῶ ὕλην καὶ γῆν ἐπιφορήσω " 

--- 

γὰρ ἀσχὸς δίο ἄνδοας ἕξει τοῦ μὴ χαταδῦναι" ὥςτε ὃ 
2.5 ΄ ς γ᾿. ς - , - 

12ιιὴ ὑλισϑάνειν ἢ ὕλη χαὶ ἢ γῆ σχήσει. ἀκούσασι ταῦτ 
-« 

4. οἱ “Ἕλληνες ἀκ γματγῖθ Οτγδδοουῖην ἀϊοειπν ποῖ Αἰ ΤΟΥ ἐχρῖξς ; 
οατὶ ῬΡοίΐεδὲ «πιὰπ τι ΒΥ νυ 15 ἐρη Ῥϑιϑ5 σομ ΓΤ Ια σοστίρ τε. 

1 πο]]επέ, ἀεϊεπάτιπν τεὶ ἰπ οὗ ἄλλοι πναϊαηάττα σοπἰεοοσιηῖν 
γὺν αὐτοὶ χαίουσιν} Ἰπομοαῖα εγαὶ βεπίεμεια «δὶ γὺν αὐτοὶ 

ταῦτα πράττουσι Ξεααπίαντπι 6ββοῖ. 7. ὅ0η] Οδγιάμοβοσιπι 
“Ὁ ὅν. εἰ. ἘΞ ΕΟ  Ζ΄-»Ὺ 

,»ι.,-. .. 
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τοῖς στρατηγοῖς τὸ μὲν ἐνθύμημα χάριεν ἐδόχει εἶναι, 
τὸ δ᾽ ἔργον. ἀδύνατον" ἦσαν γὰρ οἱ κωλύσοντες πέραν 
πολλοὶ ἱππεῖς, οἱ εὐϑὺς τοῖς πρώτοις οὐδὲν ἂν ἐπέτρε- 
πον τούτων ποιεῖν. ἐνταῦϑα τὴν μὲν ὑστεραίαν ἐπα-18 
νεχώρουν εἰς τοὔμπαλιν [7] πρὸς Βαβυλῶνα εἰς τὰς 
ἀχαύστους κώμας, κατακαύσαντες ἔνϑεν ἐξ Ξήεσαν ὥςτε 

οἱ πολέμιοι οὐ προςήλ αὐνον, ἀλλὰ ἐθεῶντο καὶ ὅμοιοι 
ἦσαν θαυμάζειν ὅποι ποτὲ τροέψονται οἵ Ἕλληνες καὶ 
τί ἐν νῷ ἔχοιεν. ἐνταῦϑα οἱ μὲν ἄλλοι στρατιῶται ἀιι-14 
φὶ τὰ ἐπιτήδεια ἦσαν" οἱ δὲ στρατηγοὶ καὶ οἱ λοχα- 
γοὶ πάλιν συνῆλ ϑον, καὶ συναγαγόντες τοὺς ἑαλωχό- 
τας ἤλεγχον τὴν κύχλῳ πᾶσαν χώραν. τίς ἑκάστη εἴη. 
οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι τὰ μὲν πρὸς μεσημβοίαν τῆς ἐπὶ Βα-15 
βυλῶνα εἴη καὶ Μηδίαν, δι᾿ ἧςπερ ἥκοιεν, ἢ δὲ πρὸς 
ἕω ἐπὶ Σοῦσά τε καὶ ᾿Εχβάτανα φέροι, ἔνϑα ϑερίζειν 
καὶ ἑαφί; ζειν λέγεται βασιλεύς, ἡ δὲ διαβάντι τὸν ποτα- 
μὸν πρὸς ἑσπέραν ἐπὶ “Τ1υδίαν καὶ ᾿Ιωνίαν φέροι, ἢ δὲ 
διὰ τῶν ὀρέων χαὶ πρὸς ἄρχτον τετραμμένη ὅτι εἰς 
Καρδούχους ἄγοι. τούτους δὲ ἔφασαν οἰκεῖν ἀνὰ τὰϊθ 
ὕρη χαὶ πολεμνκοὺς εἶναι, καὶ βασιλέως οὐχ ἀκούειν, 
ἀλλὰ καὶ ἐμβαλεῖν ποτε εἰς αὐτοὺς βασιλικὴν στρατιὰν 
δώδεχα μυριάδας" τούτων δὲ οὐδένα ἀπονοστῆσαι διὰ 
τὴν δυςχωοίαν. ὃπότε μέντοι ποὸς τὸν σατράπην τὸν 
ἐν τῷ πεδίω σπείσαιντο, καὶ ἐπιμιγνύναι σφῶν τε πρὸς 
ἐκείνους καὶ ἐχείνων πρὸς ἑαυτούς. ἀχούσαντες ταῦ-17 
τα οἱ στρατηγοὶ ἐχάϑισαν χωρὶς τοὺς ἑκασταχόσε φά- 
σχοντας εἰδέναι, οὐδὲν δῆλον ποιήσαντες ὅποι πορεύε- 
σϑαι ἔμελλ ΟΡ. ἐδόκει δὲ τοῖς στρατηγοῖς ἀναγκαῖον εἶναι 
διὰ τῶν ὀρέων εἰς Καρδούχους ἐμβαλ εἴν" τούτους γὰρ 

Ἂ 
. κα δ 
διελϑόντας ἔφασαν εἰς ᾿Τριιενίαν ἥξειν, ἧς Ὀρόντας ἤργε 
πολλῆς καὶ εὐδαίμονος. ἐντεῦϑεν δ᾽ εὔπορον ἔφασαν εἷ- 

13. εἷς τοὔμπαλιν ἢ πρὸς Βαβυλῶνι(] ϑεπῖεπα 6556 ἄῤβεῖ 
τεῖγο ΒΑΡῪ Ἰοποπὶ νοεβ 8. Εαὰ διῖρηη Ἰεπἰββίπηθ γϑϑιϊζιιθ-- 
ἴαν ἀεϊοῖο ἤ. 13. ϑαυμάζειν) Ἰ)εἰουίοτος Πρεὶ ϑαυμάζοντες. Ὅ- 
ἵσυπιαιια τοοῖδ ἀϊοίταν, τ ἐοιχέναι ϑαυμάζειν εἰ ἐοιχέναι ϑαυ-- 
μάζοντα. Νοῖ ρίππι Βὶς αιοι Ῥογβομπιῖι5 οοπίϊοϊοθαὶ οἷοι ἡσαν 
ϑαυμάζειν. 1θ. ἐπιμιγνύναι) ὙΒιογάϊάο5. 1. 2. ἐπιμιγνυντες 
ἀδεῶς ἀλλήλοις. 1. 13. παρ᾽ ἀλλήλους ἐπιμιυγόντων. Εχ ἰηΐρα- 
Ῥτεϊαϊΐοπα Ἰορεβοίυς ἐπιμέγνυσθαι. 
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18ναι ὅποι τις ἐθέλοι πορεύεσϑαι. ἐπὶ τούτοις ἐθύσαντο, 
ὅπως ὑπηνίχα χαὶ δοκοίη τῆς ὥρας τὴν πορείαν ποιοῖντο" 
τὴν γὰρ ὑπερβολὴν τῶν ὀρέων »ϑδεδοίξεσιν, μὴ προκατα- 
ληφϑείη" καὶ παρήῆγ) εἰλαν, ἐπειδὴ δειπνήσαιεν, συνεσχευα- 
σμένους πάντας ἀναπαύεσϑαι, καὶ ἕπεσθαι ἡνίκ᾽ ἄν τις 
παραγγέλλῃ. 

“ὦ... δωνδ ὦ ὦ. Ὁ ἫΝ πὰ τ ρὼ “9 “ιν δ ἃ  Χαῦνδ «" 

Ϊ-Ὡ» 

-ᾷΦ.«Φ «Ἱ “πω »ῃυ “{ --Ὁ ὩὌὦἔἕἔΨψΨνιο ΚὦοὃὕἍ} νας. ἥ΄“-τ-ὀ- οὐ 

Δ 



Ζ. 

ΦΑΡΒΕΤΙ.ΣΝ 

Πὲς μεν Οανάσομοβ, σεηΐθην οἰ οοςι σοί θιαπι,, ρλεθθτ ρὲ 
Επε6 εἰ ΡΟΣ. 

Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει ἐγένετο μέχοι τῆς μάχης ὌΝ ἐ τῷ τῇ (, ἘΤΈΩΝ ΕΘ ΡΉμι βδύχσημς, 
καὶ ὅσα μετά τὴν μιάχη» ἕν ταῖς στρ λθα, «ς βασε- 

λεὺς καὶ οἱ σὺν Κύρῳ ἀναβάντες “Ἕλλενες ἐσπείσαντο, 
χαὶ ὅσα παραβάντος τὰς σπονδὰς ῥέα γγπεα χαὶ Τισ- 
σαφέρνους ἐπολεμήϑη πρὸς τοὺς “Ελληνας ἐπακολου- 
ϑοῦντος τοῦ ᾿ποσιευῖ στρατεύματος ᾿ ἐν τῷ πρύσϑεν 
λόγῳ δεδήλωται. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο ἔν ϑα δ᾽ μιὲν Τίγρης 
ποταμὸς παντέπασιν ἄπορος ἢ» διὰ τὸ βάϑος χαὶ μέ- 
γεϑος, πάροδος δὲ οὐχ ἣν, ἀχλὴ να “Καρδούχεια ΠΣ 
ἀπότομα ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ποταμοῦ ἐχρέιατο, ἐδόχει δὴ 
τοῖς στρατηγοῖς διὰ τῶν. ὀρέων πορευτέον εἶναι. ἤχουον 
ὰρ τῶν ἁλισκομένων ὅτι εἰ διέλϑοιεν τὰ Κιυρδιόμ αι, 

θρη, ἐν τῇ ἡ ρμενίᾳ τὰς πηγὰς τοῦ 1 ς θητος ποταμοῦ, 
ἢν μὲν βούλωνται, Ἡὰν. ὑνιδαρὴ ἣν δὲ μὴ βούλωνται, 
περιίασι. χαὶ τοῦ Εὐφράτου. τε τὰς πηγὰς ἐλέγετο οὐ 
πρόσω τοῦ Τίγρητος εἶναι, χαὶ ἔστιν οὕτω στενόν. τὴν 
δ᾽ εἰς τοὺς Καρδούχους, ἐμβολὴν ὧδε ποιοῦνται, ἅκια 
μὲν λαϑεῖν πειρώμενοι, ἅμα δὲ φϑάσωι πρὶν τοὺς πο- 
λεμίους καταλαβεῖν τὰ ἄχρα. ἐπειδὴ ἣν ἀμφὶ τὴν τε- 
λευταίαν φυλακὴν. χαὶ ἐλείπετο τῆς γι «τὸς ὅσον σχο- 

“ταίους διελϑεῖν τὸ πεδίον, τηγιχαῦτα ἀναστάντες ἀπὸ 
παραγγέλσεως πορετόμενοι ἀφικνοῦνται ἅμα «τῇ ἡμέρᾳ 
“πρὸς τὸ ὕρος. ἔνϑα δὴ Χειρίσοφος μὲν ἡγεῖτο τοῦ 
στρατεύματος λαβὼν τὸ ἀμφ αὑτὸν χαὶ τοὺς γυμνῆς 
τὰς πάντας, Ξενοφῶν δὲ σὺν τοῖς ὀπισϑοφύλαξιν δπλί- ΨΟ, Ν᾿: ; "ἐπ 
ταις ἑίπετο οὐδένα ἕχων γυμνῆτα" “οὐδεὶς γὰρ κίνδυνος 
ἐδοχει εἰναι μὴ τις ἄνω πορευομένων ἐκ τοῦ ὄπισϑεν 

3, Εὐφράτου τεῦ Εὐφράτου δὲ (ἀϑιε111ο. Τ)6 ψυο ἰι ἀϊοανῖ ποῖ 
Ῥοϊεβδὶ υἱδὶ Ἔπλοπ δὶ 4186 ϑθαιιιηταν χαὶ ἔστιν οὕτω στενὸν, 
ῬτῸ 410 Α1Π οὕτως ἔχον. αἰ οὔ τὸ στενόν. 
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7 ἐπίσποιτο. χαὶ ἐπὶ μὲν. τὸ ἄχρον ἀναβαίν ει “Χειρίσοφος 
πρίν τινί αἰσϑέσϑαι τῶν πολεμίων" ἔπειτα δ᾽ ὑφηγεῖ- 
το" ἐφείπετο δὲ ἀεὶ τὸ ὑπερβάλλον τοῦ στρατεύματος 
εἰς τὰς χώμας τὰς ἐν τοῖς ἄγχεσί τε καὶ μυχοῖς τῶν 

8 ὀρέων. ἔγϑα δὴ οἱ μὲν Καρδοῦχοι ἐκλιπόντες τὰς οἰ- 
κίας ἔχοντες καὶ γυναῖχας καὶ παῖδας ἔφυγον ἐπὶ τὰ 
ὄρη. τὰ δὲ ἐπιτήδεια πολλὰ ἦν λαμβάνειν, ἦσαν δὲ χαὶ 
χαλχώμασι παμπόλλοις χατεσχευασμιέναι αἱ οἴχίαι, ὧν 
οὐδὲν ἔφερον οἱ Ἕλληνες, οὐδὲ τοὺς ἀνθρώπους ἐδέίιυ-- 
ΧΟΡ, ὑποφειδόμενοι, εἰ πως ἐθελήσειαν οἵ Καρδοῦχοι 
Δαδυνὺ αὐτοὺς ὡς διὰ φιλίας τῆς χώρας, ἐπείπερ βασι- 

9 λεῖ πολέμιοι "ἦσαν" τὰ μέντοι ἐπιτήδεια, ὅτω τις ἐπι- 
τυγχάνοι, ὁ ἐλάμβανον" ἀνά ἰγκη γὰρ ἦν. οἱ δὲ Καρδοῦχοι 
οἴτε χαλούντων ὑπήχουον οὔτε ἄλλο φιλ ιχὸν οὐδὲν ἐποί- 

1θουν. ἐπεὶ δὲ οἱ τελευταϊοι τῶν “Ἑλλήνων χατέβαινον 
εἰς τὰς κώμας ἀπὸ τοῦ ἄχοου ἤδη σχοταῖοι, διὰ 
γὰρ τὸ στεν ὴν εἶναι τὴν δδὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἤ 
ἀνάβασις αὐτοῖς «ἐγένετο χαὶ χατάβασις, τότε δὴ συλ- 

λεγέντες τινὲς τῶν Καρδούχων τοῖς τελευταίοις ἐπέ- 
ἥἄφολῳ, χαὶ ἀπέχτεινάν τινάς καὶ λίϑοις χαὶ τοξεύμασι 

χατέτρωσαν, ὀλίγοι τινὲς ὄντες " ἐξ ἀπροςδοχκήτου γὰρ. 
“΄ἷΨ « 

11 αὐτοῖς ἐπέπεσε τὸ ᾿Ελληνιχόν. εἰ μέντοι τότε πλείους ̓  
συνελέγησαν, ἐχινδύνευσεν ἂν διαφϑαρῆναι πολὺ τοῦ 
στρατεύματος. χαὶ ταύτην μὲν τὴν νύχτα οὕτως ἐν ταῖς, 
χώμαις ηὐλ ίσϑησαν" οἱ δὲ Καρδοῦχοι πιοὰ πολλὰ ἔχαιον 

12χύχλῳ ἐπὶ τιῦν ὀρέων χαὶ συνεώρων ἀλλήλους. ἅμα δὲ 
τῇ ἡμέρᾳ συνελϑοῦσι τοῖς στρατηγοῖς καὶ λοχαγοῖς τῶν 
Ἕλληνων ἔδοξε τῶν τε “ὑποζυγίων τὰ ἀναγκαῖα καὶ δυ- 
γατώτατα πορεύεσϑαι ἐ ἔχοντας, καταλιπόντας τἄλλα, χαὶ 

ὑπύσα ἣν νειυστὶ αἰχιιάλωτα ἀνδράποδα ἐν τῇ στρατιᾷ 
13πάντα ἀφεῖν αι. σχολ αίαν γὰρ ἐποίουν τὴν πορείαν πολ--. 

λὰ ὄντα τὰ ὑποζύγια χαὶ τὰ αἰχμάλωτα, πολλοὶ δὲ οἵ 
ἐπὶ τούτοις ὄντες ἀπόμαχοι ἦσαν, διπλάσιά τε τὰ ἐπι-᾿ 
τήδεια ἔδει πορίζεσϑαι χαὶ φέρεσθαι πολλῶν τῶν ἀν-- 
ϑρώπων ὄντων. δόξαν δὲ ταῦτα ἐχήριξαν οὕτω ποιεῖν. 

7. τὸ ὑπερβάλλον ἀϊσξιπιν 5ἷς τὶ ὑπερβολή 1Π. 5. 18, 
18. δόξαν δὲ ταῦτα] Ἐδὶ οἴϊατ βουρτιτγα δόξαντα. οὐ Ηϊϑοσ:. 

Οτ. ΠΙ. 2. 19. δόξαντα δὲ ταῦτα καὶ περαγϑέντα τὰ μὲν στραπ. 
τεύματα ἀπῆλϑε οοτηρατανὶξ ϑομποίάθσιι. 

ἷΖΨὮὉ οχ οῦυ πὰὖὰΦ-:.ϑὃοἢΘ “ὦ ««ὠ ᾿Φπἴόν “Ἐπ6θ,.ι ἂχ κι, ον τῶ δ᾽. «ὦ ὅων φ,», νύν. σ΄ ι..κ΄. 

ε«ἕ5ϑνδ)οαηξου Μ΄ δε ἄπ 

τἸΩὭὋοὋ,ρ ΄΄Ἵὖν πὰακσ ἐἘτππτππἄὶὶ͵ τὰν. σὴ φ.-.. ,- τ. ν-Ἕ Ὁ. τ, ῳ 
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᾿Επεὶ δὲ ἀριστήσαντες ἐπορεύοντο, ὑποστάντες ἐντά4 
στενῷ οἱ στρατη) οἵ, εἴ τι εὑρίσχοιεν τιῦν εἰρημένων ΠῚ 
ἀφειμένον, ἀφῃροῦντο, οἱ δ᾽ ἐπείϑοντο, πλὴν εἴ τίς τι 
ἔχλεψεν, οἷον ἢ παιδὸς ἐπιϑυμήσας ἢ γυναιχὸς τῶν 
εὐπρεπῶν. χαὶ ταύτην μὲν τὴν ἡμέραν οὕτως ἐπορεύ- 
ϑησαν, τὰ ιν τι μαχόμενοι τὰ δὲ χαὶ ἀναπαῖι ὀτιεγοι. 

εἷς δὲ τὴν ὑστεραίαν γίγνεται χειμιὼν πολύς, ἀναγχαῖον1 5 
δ᾽ ἦν πορεύεσθαι" οὐ γὰρ ἦν ἱκανὰ τὰ ἐπιτήδεια. καὶ 
ἡγεῖτο μὲν Δειρίσοφος, ὠπιοϑ ϑοφυλάχει δὲ Ξενοφῶν. χαὶ1θ 
οἱ πολέμιοι ἰσχυρῶς ἐπετίϑεντο, χαὶ στενῶν ὄντων τιῦν 

χωρίων ἐγγὺς προςιόντες ἐξ ξυοδν χαὶ ἐσφενδόνων" ὥςτε 
ἠναγκάζοντο οἱ Ἕλληνες ἐπιδιώχοντες καὶ πάλιν ἀναχά- 
ζοντὲς σχολῇ πορεύεσϑαι" χαὶ ϑαμινὰ παρήγγελλεν ὃ 
Ξενοφῶν ὑπομένειν, ὃτε οἱ πολέμιοι ἰσχυρῶς ἐπιχέοιν-- 

το. ἔνϑα ὃ Χειρίσοφος ἄλλοτε μὲν ὅτε παρεγγυῷτο ὑπέ-17 
μένε, τότε δὲ οὐχ ὑπέμενεν, ἀλλ᾽ ἦγε ταχέως καὶ παο- 
ηγγύα ἕπεσϑαι, ὥςτε δῆλον ἦν ὅτι πρᾶγμά τι εἴη " 
σχολὴ δ᾽ οὐχ ἦν ἰδεῖν ἈΑΡδᾺ ϑόντι τὸ αἴτιον τῆς σπου- 
δῆς" ὥςτε ἤ πέρᾳ διιοία φυγῇ ἐγίγνετο τοῖς ὀπισϑο- 
φύλαξι. χαὶ ρϑω ἀποϑνήσκει ἀνὴρ ἀγαϑὸς “1αχω- 18 

γιχὸς Κλεώνυμος τοξευϑεὶς διὰ τῆς ΤᾺΝ χαὶ τῆς 
στολάδος εἰς τὰς πλευράς, χαὶ Ῥωαίμο ᾿Πρχὰς διάιιπε- 
θὲς εἷς τὴν κεφαλήν. ἐπεὶ δὲ ἀφίχοντο ἐπὶ σταϑιιόν,15 
εὐθὺς ὥςπερ εἶχεν ὃ Ξενοφῶν. ἐἑλϑὼν πρὸς τὸν Χειρές 

Ἰ σοφον ἡἠτιῶτο αὐτὸν ὅτι οὐχ ὑπέμεινεν, ἀλλ᾽ ἠναγχά- 
ζοντο φεύγοντες ἅμα μάχεσϑαι. Σοὶ τῆν. ὅδὰ χαλώ 
τε χἀγαϑὼ ἄνδρε τέϑνατον, καὶ οὔτε ἀνελέσϑαι οὔτε 
ϑάψαι ἐδυνάμεϑα. ἀποχροίνεται ὃ “Χειρίσοφος, Βλέψον,30 

Ἰ ἔφη, πρὸς τὰ ὅρη καὶ ἴδε ὡς ἄβατα πάντα ἐστί" 
μία δὲ αὕτη ὁδὸς ἣν ὁρᾷς ὀρϑία, καὶ ἐπὶ ταύτῃ 
ἀνθοώπων ὁρᾶν ἔξεστί σοι ὄχλον τοσοῦτον, οὐ χα- 
τειληφότες φυλάττουσι τὴν ἔχβασιν. ταῦτ᾽ ἐγὼ ἔσπευ-" 1 
ον χαὶ διὰ τοῖτό σε οὐχ ὑπέμενον, εἴ πως δυναίκην 

 φϑάσαι πρὶν κατειλῆφϑαι τὴν ὑπερβολήν" οἱ δ᾽ ἡγε- 
μόνες οἃς ἔχομεν οὔ φασιν εἶναι ἄλλην δὐόν. ὃ δὲ Ξε. 
γοφῶν λέγει, Χ41λλ᾽ ἐγὼ ἔχω δίο ἄνδρας. ἐπεὶ γὰρ ἡμῖν 
πράγματα παρεῖχον, ἐνηδρεύσαμεν, ὕπερ ἡμᾶς χαὶ ὀνα- 

14. ὑποστάντες] Ῥτγοβαθ ον βου ρ ιτα ἐπιστάντες, ψύσηι δ] ἕο 
τῶι το ϑι δίεπαὶ ποιϊομθι δἀδίρυϊποατα δοϊθαὶ. 
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πνεῦσαι ἐποίγσε, χαὶ ἀπεχτείναμέν τινας αὐτῶν, καὶ 
ζῶντας προὐϑυμήϑημεν λαβεῖν αὐτοῦ τούτου ἕνεχεν ὃ- 
πως ἡγεμόσιν εἰδόσί τὴν χώραν χρησαίμεϑα. 

28ιτ αὶ εὐϑὺς ἀγαγόντες τοὺς ἀνθρώπους ἤλεγχον. δια- 
λαβόντες εἴ τινὰ εἰδεῖεν ἄλλην ὁδὸν ἢ τὴν φανεράν. ὃ 
μὲν οὖν ἕτερος οὐχ ἔφη καὶ μάλα αὐλ Ων φόβων : πρῦς- 
ἀγομένων" ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ὠφέλιμον ἔλεγεν, ὑριῦντος τοῦ 

»ἀξξέρου χατεσφά) ῃ. ὃ δὲ λοιπὸς ἔλεξεν ὅτι ΡΟΣ μὲν 
διὰ ταῦτα οὐ φαίη εἰδέναι ὅτι αὐτῷ τυγχάνει, ϑυγάτηρ 
ἐχεῖ παρ᾽ ἀνδοὶ ἐχδεδομένη " αὐτὸς δ᾽ ἔφη. ἡγήσεσθαι 

2δὐυνατὴν χαὶ ὉὕὉπο' τυγίοις πορεΐεσϑαι ὁδόν. ἐρωτώμενος 
δ᾽ εἰ εἰ) τι ἐν αὐτῇ δυςπάριτον χωρίον ἔφη εἶναι ἄκρον, 
ὃ εἰ μή τις προχαταλήψοιτο, ἀδύνατον ἔσεσϑαι παρεῖ.- 

2θϑεῖν. ἐνταῦϑα ἐδόχει συγχαλέσαντας λοχαγοὺς καὶ πεῖ-- 
ταστὰς χαὶ τῶν ὁπιλιτιῶν λέγειν τέ τὰ παρόντα χαὶ ἐρω- 
τῶν εἰ τις αὐτῶν ἔστιν ὅςτις ἀνὴρ ἀγαϑὺς ἐθέλοι ἂν 

2γγενέσϑαι καὶ ὑποστὰς ἐϑελοντὴς ππρε ΕΣ υφίστα- 
ται τῶν μιὲν ὁπλιτῶν ᾿Ἱριστώνυμος ἢϊεϑυδριεὺς “Ἰρχὰς 
χαὶ "4γασίας Στυμφάλιος “ἡρχάς, ἀντιστασιάζων δὲ αὖ- 
τοῖς Καλλίμαχος ΠῺαῤῥάσιος ᾿Ἰρχὰς χαὶ οὗτος ἔιρη ἐθέ- 
λειν πορεύεσϑαι προςλαβὼν ἐϑελοντὰς ἐχ παντὸς τοῦ 
στρατεύματος " ἐγὼ γάρ, ἔφη ἢ οἶδα ὅτε ἕψονται πολλοὶ 

Φϑτῶν νέων ἐμοῦ ἡγουμένου. ἐχ τούτου ἐρωτῶσιν εἰ“ τις 

χαὶ τῶν γυμνήτων ταξιαρχῶν ἐϑέλοι συμπορεύεσϑαι. 
ὑφίσταται “Τριστέας “Δῶος, ὃς πολλαχοῦ πολλοῦ ἄξιος τῇ 

στρατιᾷ εἰς τὰ τοιαῦτα ἐγένετο. 

46. λοχαγοὺς πιελταστάς ἀϊοῖτιπι δοάδπι ἌΡ 4ιιο βθρτα. 28. 
γυμνήτων ταξιάρχων: πᾶπι ταξιαρχῶν. φιοά πᾶπὸ θὲ εβῖ, 
πὰς Ραγτοὶρίο ΒΆΡΟΣ δοπίθπῖα, ΡγῸ δι: ϑιαπανο, ἔξοχα γοςαρμ 
ἐμπορμμομῖξ ἱποορυῖζα ρτοβ θεὶ, 

.““αὖἅὧ] 
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ΟΥΑΙ ῬΤΌΣΙ. 

Καὶ ἦν μὲν δείλη ἤδη, οἱ δ᾽ ἐκέλευον αὑτοὺς ἐιι-- 
φαγόντας πορεύεσθαι. χαὶ τὸν ἡγεμόνα δήσαντες πάρα- 
διδόασιν αὐτοῖς, καὶ συντίϑενται τὴν μὲν γύχτα, ἢν 
λάβωσι τὸ ἄχρον, τὸ χωρίον ΡΝ Ἔκ ἅμα δὲ τῇ ἡ- 
μέρᾳ τῇ σάλπιγγι σημαίνειν" χαὶ τοὺς μὲν ἄνω ὄντας 
Ἰέναι ἐπὶ τοὺς χατέχοντας τὴν φαγες ερὰν ἔχβασιν, αὐτοὶ 
δὲ -συμβοηϑήσειν ἐχβαίνοντες ὡς ἂν δύνωνται τάχιστα. 
ταῦτα συνϑέιιενοι οἱ μὲν ἐπορεύοντο πλῆϑος ὡς διςχί- 
λιοι" καὶ ὕδωρ πολὺ 7 ν ἐξ οὔραν οὔ" Ξενοφῶν δὲ ἔχων 
τοὺς ὀπισϑοφύλ ἀχας ἡγεῖτο πρὸς τὴν φανερὰν ἔχβασιν, 
ὅπως «ταύτῃ τῇ οδῷ οἱ πολέμιοι προςέχοιεν τὸν γοῦν 
καὶ ὡς μάλιστα λάϑοιεν οἱ περιιόντες. ἐπεὶ δὲ ἦσαν 
ἐπὶ χαράδρᾳ οἱ ὀπισϑοφύλακες, ἣν ἔδει διαβάντας πρὸς 
τὸ ὄρϑιον ἐχβαίνειν, τηνιχαῦτα πυχ δυῶν δὶ βάρβαροι 
ὁλοιτρόχους ἁμαξιαίους χαὶ μεί; τοὺς χαὶ ἐλάττους, υἱ 

᾿ φερόμενοι “πρὸς τὰς πέτρας πταίοντες διεσφεν δονῶντο" 
Ἰ χαὶ παντάπασιν οὐδὲ πελάσαι οἷόν ΩΝ ἣν τῇ εἰςόδῳ. 
ἔνιοι δὲ τῶν λοχαγῶν, εἶ "μὴ ταύτῃ δύναιντο ̓ ἄλλῃ 
ἐπειρῶντο" χαὶ ταῦτα ἐποίουν μέχϑι σχότος ἐγένετο " 
ἐπεὶ δὲ ᾧοντο ἀφ αγεῖς εἶναι ἀπιόντες, τύτε ἀπῆλ ϑον ἐπὶ 
τὸ δεῖπνον" ἐτύγχανον δὲ χαὶ ἀνάριστοι ὄντες αὐτῶν 
οἱ ὀπισϑοφυλαχήσαντες. οἵ “μέ! τοι πολέμιοι, ἰφοβούμε- 
γοι δῆλον ὅτι,7 οὐδὲν ἐπαύσαντο δι᾿ ὅλης τῆς γυχτὺς 
πυλινδοῦντες τοὺς λίϑους " τεχμαίρεσϑαι δ᾽ ἦν τῷ ψό- 
φῳ. οἱ δ᾽ ἔχοντες τὸν ἡγεμόνα κὐχλ ῳ περιιόντες χατα- 
λαμβάνουσι τοὺς φύλ αχας ἀμφὶ πῦρ χαϑημένους " καὶ 
τοὺς μὲν καταχαγνόντες τοὺς δὲ ππρ λα ον εέρι αὐτοὶ 
ἐνταῦϑ᾽ ἔμενον ὡς τὸ ἄχρον χατἔχοντες. οἱ δ᾽ κα- 

᾿ φ μεῖζον, ἀλλὰ μαστὸς ἦν ὑπὲρ αὐτῶν, παρ᾽ Ἕ ἣν ἢ 

4. οὐδὲν ἐπαύσαντο͵" ΑἸ ΠΡνὶ οὐδ᾽ ἀνεπαύσαντο. σαοπι- 
᾿δἀπιοάιιπι οβῖ ἃριιά ῬΙα Ομ) τ. Ῥεϊορί ἀδθ ο. ΧΥ͂. οὐχ 
᾿ἀνεπικύσαντο χαϑ᾽ ἕχαστον ἐνιαυτὸν χειροτονοῦντες νὶοςο ὉγῸ 
ἐπαύσαντο. ν. «ἃ Υ. θ. 31. “Γοιϊΐαπν ἀτιΐδιν βου ραπγϑηι οὐδ᾽ 
ἐπαύσαντο ΠΟΙ Ἰϊορῖ , Θομ μᾶΡ ΣΟ Ιοοο ξπιοϊαὶ 1914]. ϊονι. 1}. 

2. οὕτω γιγνώσχετε ὡς οὐδὲ παυσομένου μου, οὐᾶτι5. αἰΐὰ τὰς 
4ἴο εβί. 

ὃ 
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στενὴ αὕτη ὁδὸς ἐφ᾽ ἦ ἐχάϑηντο οἱ φῦλ αχές. ἔφοδος 
μέντοι υὐλόϑεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἦν οἱ ἐπὶ τῇ φα- 

7 νερῇᾷ ὁδῷ ἐκάϑηντο. καὶ τὴν μὲν γύχτα ἐνταῦϑα διήγα- 
γον" ἐπεὶ δ᾽ ἡμέρα ὑπέφαινεν ἐπορεύοντο σιγῇ συντε- 
ταγμένοι ἐπὶ τοὺς, πολέ ἐμίους" χαὶ γὰρ ὁμίχλη ἐγέ- 

Ύ 

γέτο, ὥςτε ἔλαϑον ἐγγὺς προςελ ϑόντες. ἐπεὶ δὲ εἶδον 
ἀλλήλους, ἥ τε σάλπιγξ ἀφϑέγξατο χαὶ ἀλαλάξαν- 

τὲς ἵεντο ἐπὶ τοὺς ἀνϑρώπους" ᾿ δὲ οὐχ ἐδέξαν- 
το, ἀλλὰ λιπόντες τὴν ὁδὸν ψεύγοντες ὀλίγοι ἀπέϑνη- 

8 σχον" εὔζωνοι γὰρ ἤσαν. οἱ δὲ ἀμᾳὶ “Χειρίσοφον ἀχού- 
σαντες τῆς σάλπιγγος εὐθὺς ἵεντο ἄνω κατὰ “κὴν, κι νς 
δὰν ἜΠΔΕ ἄλλοι. δὲ τῶν στρατηγῶν κατὰ ἀτριβεῖς ὅ-- 
δοὺς ἐπορεύοντο ἧ ἕτυχον ἕχαστοι ὄντες, χαὶ ἀναβάντες 

9 ὡς ἐδύναντο ἀνίμων ἀλλήλους τοῖς δόρασι. χαὶ οὗτοι 
ποῦτοι συνέμιξαν τοῖς προκαταλαβοῦσι τὸ χωρίον. Ξε- 
νοῶν δὲ ἔχων τῶν ὑπισϑοφυλάκων τοὺς ἡμίσεις ἐπο- 

Το 
ξύξτο ἧπερ, οἱ τὸν ἡγεμόνα, ἕχοντες " εὐοδωτάτη γὰρ, 
ἣν τοῖς Ὁποζυγίοις " τοὺς δὲ ἡμίσεις ὕπισϑεν τῶν ὑπο- 

10ζυγίων ἕταξε. πορευόμενοι δ᾽ ἐντυγχάνουσι λόφῳ ὑπὲρ 
τῆς ὁδοῦ κατειλημμέν ῳ ὑπὸ τῶν πολεμίων, οὺς ἢ ἀπο-' 
χόύψαι ἦν ἀνάγκη ἢ διε -εῦχϑαι ἀπὸ τῶν ἄλλων ̓ Ελλή-. 
γων. χαὶ αὐτοὶ "μὲν ἂν ἐπορεύϑησαν ἧπερ οἱ ἄλλοι, τὰ 

11 δὲ ὑποζύγια οὐχ ἣν ἄλλῃ ἢ ταύτῃ ἐχβῆναι. ἔνϑα δὴ 
παραχελευ σάμενοι ἀλ λήλοις προςβάλλουσι πρὸς τὸν λό- 
φον ὀρϑίοις τοῖς λόχοις, οὐ χύχλ ω ἀλλὰ καταλιπόντες 

12 ἄφοδον τοῖς πολ λεμέοις, εἰ βούλοιντο φεύ) ιν, χαὶ τέως 
μὲν αὑτοὺς ἀναβαίνοντας ὅπῇ ἐδύνα γτο, ἕχαστος οἵ βάρ- 
βαροι ἐτόξευον χαὶ ἔβαλλον, ἐγγὺς δ᾽ οὐ προςίεντο. ἀλ-- 

λὰ φυγῇ λείπουσι τὸ χωρίον. καὶ τοῦτόν τέ παρεληλύ- 
ϑεσαν οἱ ᾿Ελληνες χαὶ ἕτερον ὁοῶσιν ἔμπροσϑεν λόφον 

ἡβκασχύμενο». ἐπὶ τοῦτον αὖϑις ἐδόχει πορεύεσϑαι. ἐννοή- ᾿ 
σας δ᾽ ὃ Ξενοφῶν μὴ εἰ ἔρημον χαταλείποι τὸν ἥλω- ἢ 
κότα λόφον, χαὶ πάλιν λαβόντες οἱ πολέμιοι ἐπιϑοῖντο. 
τοῖς ὑποζυγίοις παριοῦσιν, ἐπὶ πολὺ δ᾽ ἣν τὰ ὑποζύγια. 
ἅτε διὰ στενῆς τῆς ὁδοῦ πορευόμενα, καταλείπει ἐπὲ 
τοῦ λύφου λοχαγοὺς Κηφισόδωρον Κηφισοφῶντος “49η- 
ναῖον καὶ ““μφιχράτην “ἠμφιδήμου “1ϑηναῖον καὶ “05 
χαγόραν “Τργεῖον φυγάδα, αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς λοιποῖς 
ἐπορεύετο ἐπὶ τὸν δεύτερον λόφον, καὶ τῷ αὐτῷ τρόπῳ 
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καὶ τοῦτον αἱοοῦσιν. ἔτι δ΄ αὐτοῖς τρίτος μαστὸς λοι-14 
πὸς ἦν πολὺ ᾿ὀρϑιώτατος ὃ ὑπὲρ τῆς ἐπὶ τῷ πιοὶ χα- 
᾿φαληφϑείσης φυλακῆς τῆς γυχτὸς ὑπὸ τῶν ἐϑελ οντῶν. 

ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένοντο οἱ Ἕλλη: γνες, λείπουσιν οἱ βάρβα-15 
ροι ἀμαχητὶ τὸν μιαστόν, ὥςτε ϑαυμαστὸν πᾶσι γενέ- 
σϑαι χαὶ ὑπώπτευον δείσαντας αὐτοὺς μὴ χυχλωϑέντες 
᾿ πολιορχοῖντο, ἀπολιπεῖν. οἱ δ᾽ ἄρα ἀπὸ τοῦ ἄχρου χα- 
᾿ϑορῶντες τὰ ὑπισϑεν γιγνόμενα πάντες ἐπὶ τοὺς ὀπι- 
Πρρυλῷ αχάς ἐχώρουν. καὶ Ξενοφῶν μὲν σὺν τοῖς νεω-18 
. τάτοις ἔβαινεν ἐπὶ τὸ ἄχρον, τοὺς δὲ ἄλλους ἐχέλευ- 
ἰἶσεν ὑπάγειν, ὕπως οἱ τελευταῖοι λόχοι “προςμίξειαν, καὶ 

᾿ προελϑύντας χατὰ τὴν οδὸν ἐν τῷ ὁμαλῷ ϑέσϑαι τὰ 
 ὅπλει εἶπε. καὶ ἐν τούτω τῷ χρόνῳ ἦλϑεν “Αρχαγόρας17 
, ὃ ““ργεῖος πεφευγὼς καὶ λέγει ὡς ἀπεχύπησαν ἀπὸ τοῦ 
' πρώτου λόφου χαὶ ὅτι τεϑνᾶ 'ᾶσι Κηφισόδωρος χαὶ “4μ- 
- φικράτης χαὶ ἄλλοι ὅσοι μὴ ἁλλόμενοι χατὰ τῆς πέτρας 
πρὸς τοὺς ὀπισϑοφύλ ακας ἀφίκοντο. ταῦτα δὲ διαπρα-18 
ξάμενοι οἱ βάρβαροι ἦχον ἐπ᾽ ἀντίπορον λόφον τῷ μια- 
στῷ" χαὶ Ξενοφῶν διελέγετο αὐτοῖς δε' ἑρμηνέως περὶ 
σπονδῶν καὶ τοὺς νεχροὺς ἀπήτει. οἱ δὲ ἔφασαν ἀπο-19 
δώσειν ἐφ᾽ ᾧ μὴ καίειν τὰς κώμας. συνωμολόγει ταῦ- 

ὶ τα Ξενοφῶν. ἐν ᾧ δὲ τὸ μὲν ἄλλο στράτευμα πα-- 
ὴ ρει, οἱ δὲ ταῦτα διελέγοντο, πάντες οἱ ἐχ τούτου τοῦ 
- τοποῦυ συνεῤῥύησαν. ἐνταῦϑα ἵσταντο οἱ πολέμιοι. καὶ 

ἐπεὶ ἤρξαντο καταβαίνειν ἀπὸ τοῦ μαστοῦ πρὸς τοὺς 
πους ἐνϑα τὰ ξελα ἕκειντο, ἵεντο δὴ οἱ πολέμιοι πολ-- 
λῷ πλήϑει χαὶ ϑορύβῳ" καὶ ἐπεὶ ἐγένοντο ἐπὶ τῆς χο- 
ουφῆς τοῦ μαστοῦ ἀφ᾽ οὗ “Ξενοφῶν κατέβαινεν, ἐχυ- 
ἰλίνδουν πέτρας" χαὶ ἑνὸς “μὲν κατέαξαν τὸ σχέλος, Ἐε-- 
γοφιῦντα δὲ ὃ ὑπασπιστὴς ἔχων τὴν ἄσπίδα ἀπέλ ιπὲν “ 
Ετϊούλ οχος δὲ “Τουσιεὺς ᾿Πρχὰς προςέδραμεν αὐτῷ ὁπλέ- “1 
τῆς, χαὶ πρὸ ἀμφοῖν προβεβλημένος ἀπεχώρει, χαὶ οἱ 
ἄλλοι, πρὸς τοὺς συντεταγμένους ἀπῆλϑον." ἐχ δὲ τοῦ "του 22 
ἄν διιοῦ ἐγένετο τὸ Ἑλληνικόν, χαὶ ἐσχήνησαν αὐτοῦ 

ἐγ πολλαῖς χαὶ καλαῖς οἰκίαις χαὶ ἐπιτηδείοις δαψιλέσι" 
οἰκαὶ γὰρ οἶνος πολὺς ἣν, ὃν ἐν λάχχοις κονιατοῖς εἶχον. 
Ξενοφῶν δὲ χαὶ Χειρίσοφος διεπράξαντο ὥςτε λαβόν-23 | 

18. ἐπ’ ἀντίπορον͵] ἐπὶ τὸν ἀντιπέρας λόφον ϑοβποϊάοταρ, 
ἀναΐα ᾿ἰρχο ἀμὸ αὶ ἐπ᾽ ἀντισιέρα. 
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τες τοὺς νεχοοὺς ἀπέδοσαν τὸν ἡγεμόνα" καὶ πάντα 
ἐποίησαν. τοῖς ἀποϑανοῖσιν ἐκ τιν δυνατῶν. ὥςπερ »0:} 

24μίζεται ἄν ὁράσιν ἀγαϑοῖς. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἄνευ “ἤγεμό- 
γος ἐπορεύοντο" μαχόμενοι δ᾽ οἱ πολέμιοι καὶ ὅπῃ εἴη 
στενὸν χωρίον προχαταλαμβάνοντες, ἐχύλυον τὰς πα- 

Φϑρόδους. ὁπότε μὲν οὖν τοὺς πρώτους κωλύοιεν, Ξενο- 
φῶν ὄπισϑεν ἐχϑαίνων πρὸς τὰ ὕοη ἔλυε τὴν ἀπόφρα- 
ξιν τῆς παρόδου τοῖς πρώτοις ἀν αι σιειοτύμιενος ἯΙ 

φθγνεσϑαι τῶν χωλυόντων, Ὁπότε δὲ τοῖς ὄπισϑεν ἐπι- 
ϑοῖντο, “Χειρίσος ος ἐκβαίνων καὶ πειρώμενος ἀνωτέρω. 
ψίγνεσϑαι τῶν κωλυόντων ἔλυε τὴν ἀπόφραξιν τῆς πα- 
θόδου τοῖς ὃπισϑεν" χαὶ ἀεὶ οὕτως ἐβοήϑουν ἀλλήλοις. 

“γχαὶ ἰσχυρῶς ἀλλήλων ἐπεμέλοντο. ἣν δὲ καὶ ὁπότε αὖ- 
τοῖς τοῖς ἀναβᾶσι πολλὰ πούάγματα παρεῖχον οἵ βάρβα- 
θοι πάλεν καταβαίνουσιν" ἐλαφροὶ γἀθ ἦσαν, ὥςτε καὶ. 
ἐγγύϑεν φεύγοντες ἀποφεύγειν" οὐδὸν , γὰρ εἶχον ἄλλο. 

28ἢ τόξα χαὶ σφενδύνας. ἄριστοι δὲ τοξόται ἦσαν" εἶχον 
δὲ τόξα ἐγγὺς τριπήχη; τὰ δὲ τοξεύματα πλέον ἢ δι-. 
πήχη" εἴγκον δὲ τὰς γευράς, ὁπότε τοξεύοιεν, πρὸς τὸ 
χάτω τοῦ τόξου τῷ ἀριστερῷ ποδὶ προςβαίνοντες. τὰ 

.- δὲ τοξεύματα ἐχώρει διὰ τῶν. ἀσπίδων καὶ διὰ τῶν' 
ϑωράκων. ἐχρῶντο δὲ αὐτοῖς οἱ Ἕλληνες, ἐπεὶ λάβοιεν, 
ἀκοντίοις ἐναγκυλῶντες. ἐν τούτοις τοῖς χωρίοις οἱ Κρῆτ 
Ζ; χρησιμιώτατοι ἐγένοντο. ἦρχε δὲ αὐτῶν Στρατοχλῆς. 

ἧς. 

ΟῚ) Ἔ ΝΗ: 

Τταπϑίτις (σης Παχηΐηϊ5. 

4 Ταύτην δ᾽ αὖ τὴν ἡμέραν ηὐλίσθησαν ἐν ταῖς 
μαις ταῖς ὑπὲρ τοῦ πεδίου τοῦ παρὰ τὸν “Κεντρίτη 
ποταμόν, εὖρος ὡς δίπλεθρον, ὃς δρίζει τὴν “Ἵρμενίαι 
καὶ τὴν τῶν Καορδούχιον χώραν. καὶ οἵ Ἕλληνες ὃ 
ταῦϑα ἀνεπαΐσαντο κα με μη ἰδόντες πεδίον" ἀπεῖχε, 
τῶν ὀρέων ὃ ποταμὸς ὡς ἐξ ἢ ἑπτὰ στάδια τῶν Κα 

Φ δούχων. τότε μὲν οὖν ἡδλισϑηδαν μάλα ἡδέως καὶ τ 
πιτήδεια “ἔχοντες, καὶ πολλὰ τῶν παρεληλυϑότων πόν 
μνημονεύοντες. ἑπτὰ γὰρ ἡμέρας, ὅσαςπερ ἐπορεύϑησ 
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διὰ τῶν Καρδούχων, πάσας μαχόμενοι διετέλεσαν, καὶ 
ἔπαϑον καχὰ ὅσα οὐδὲ τὰ σύμπαντα ὑπὸ βασιλέ ἕως καὶ 
Τισσαφέρνους. ὡς οὖν ἀπηλλαγμένοι τούτων ἡδέως 
ἐχοιμιή ϑησαν. 

“μα δὲ τῇ ἡμέρᾳ ὁρῶσιν ἱππεῖς που πέραν τοῦ 
ποταμοῦ ἐξωπμσμένους ὡς κωλύσοντας διαβαίνειν, πε- 
ζοὺς δ᾽ ἐπὶ ταῖς ὄχϑαις παρατεταγμένους ἄνω τῶν ἱπ- 
πέων. ὡς χωλύσοντας εἰς τὴν “Τρμενίαν ἐκβαίνειν. ἦσαν 
δ᾽ οὗτοι Ορόντου χαὶ “ἀρτούχου “Τρμένιοι καὶ Ακοδῥ: 
γίοι χαὶ Χαλδαῖοι μισϑοφόροι. ἐλέγοντο δὲ οἵ Χαλδαῖοι 
ἐλεύϑεροί τε καὶ ἄλκιμοι είναι" ὅπλα δ᾽ εἶχον γέῤῥα 
μαχρὰ καὶ λόγχας. αἱ δὲ ὄχϑαι αὕται ἐφ᾽ ὧν πάρατε- 
γαγμένοι οὗτοι ἤσαν τρία ἢ τέτταρα πλέϑρα ἀπὸ τοῦ 
ποταμοῦ ἀπεῖχον " ὁδὸς δὲ μία ῆ “δριημένη ἣν ἄγουσα 
ἄνω ὥςπερ χειθοποίητος " ταύτῃ ἐπειρῶντο διαβαίνειν 
οἱ Ἕλληνες. ἐπεὶ δὲ πειρωμένοις τό τε ὕδωρ ὑπὲρ τῶν 
μύξα ἐφαίνετο, καὶ τραχὺς ἦν ὃ ποταμὸς μεγάλοις 
λίϑοις καὶ ὀλισϑηροῖς, χαὶ οὔτ᾽ ἐν τῷ ὅδατι τὰ ὅπλα 

᾿ ἣν ἔχειν " εἰ δὲ μή, ἥρπαξεν ὃ ποταμός " ἐπί τε τῆς 
κεφαλῆς τὰ ὅπλα εἴ τις φέροι, γυμνοὶ ἐγίγνοντο πρὸς 
τὰ τοξεύματα χαὶ τἄλλα βῶη:" ἀνεχώρησαν οὖν καὶ 
αὐτοῦ ἐστρυτοπεδεύσαντο παρὰ τὸν ποταμόν. ἔἕνϑα δὲ 
αὐτοὶ τὴν πρόσϑεν νύχτα ἦσαν, ἐπὶ τοῦ ὄρους ς ἑώρων 

᾿ τοὺς Καρδοέχους πολλοὺς συνειλεγμένους ἐν τοῖς ὃπλ οις. 
ἐνταῦϑα δὴ “πολλὴ ἀϑυμία ἦν τοῖς Ἕλλησιν, δρῶσι μὲν 
τοῦ ποταμοῦ τὴν δυς ςπορίαν, δρῶσι δὲ τοὺς διαβαίνειν 
κωλύσοντας, ὑρῶσι δὲ τοῖς διαβαίνουσιν ἐπιχεισομένους 
τοὺς Καρδούχους ὕπισϑεν. ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέ- 
ραν καὶ τὴν γύχτα ἔμειναν ἐν “πολλῇ ἀπορίᾳ ὄντες. Ξε- 
νοφῶν δὲ ὄναρ εἶδεν" ἔδοξεν ἐν πέδαις δεδέσϑαι, αὗται 
δὲ αὐτῷ αὐτόμαται περιῤῥυῆναι, ὥςτε λυϑῆναι καὶ δια- 
βαίνειν ὑπόσον ἐβούλετο. ἐπεὶ δὲ ἀρθ ρος ἦν, ἔρχεται 
πρὸς τὸν Χειοίσοφον χαὶ λέγει ὅτι ἐλπίδας ἔχει χαλῶς 
ἔσεσϑαι, καὶ διηγεῖται αὐτῷ τὸ ὄναρ. ὃ δὲ ἥδετό τε 

4. ΜΙαχροδόνιοι] ϑουϊβθοηᾶιιπε οϑὶ Πώρδοι, χιοὰ Εἷς ἴῃ “7α9-- 
δόνιοι ἀδρταναΐμπι οϑὲ δἱθν δ ὺ αἰ δίανειι5 Πγιορδιΐοβ Πορο οὶ 

. 1. 84. ἀρὰ Ποηθαν ΟΝ γγϑβοβὶ. νοὶ. 1Π. Ρν" 9339. ΔιΙαρδώνιος ἀϊ-- 
οἰταν, οοὐτίσοπίο ἀροϑυΐϊιπὶ οΥχοσοπὶ Ὑ ἃ]οσὶο δὲ Νίο. ἰ)ὰμπ. μ. θ8. 
εἴ Τχηοηά, Ρ. 78. 
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καὶ ὡς τάχιστα ἕως ὑπέφαινεν ἐθύοντο πάντες" παρόν- 
τες οἵ στρατηγοί" καὶ τὰ ἱερὰ καλὰ ἦν εὐθὺς ἐπὶ τοῦ 
ποώτου. καὶ φπάϑνα ἀπὸ τῶν ἱερῶν οἱ στρατηγοὶ χαὶ 

1λοχα) οἱ παρῆγγελῆ ΟΝ τῇ στρατι( ᾿ἀριστοποιεῖσϑαι. χαὶ 
ἀριστῶντι τῷ (Ξεν οφιῦντι, προςέτρεχον δύο νεανίσχω " 
ἤδεσαν γὰρ πάντες ὅτι ἐξείη αὐτῷ χαὶ ἀριστῶνει χαὶ 
δειπνοῦντι προςελϑεῖν. καὶ: εἰ καϑεύ 'δοι, ἐπεγείραντα εἰ-- 

ἽΊπεῖν, εἴ τίς τι ἔχοι τῶν πρὸς τὸν πόλειιον. καὶ τότε ἔλε- 
γὉν ὅτι τυ) χάγνοιεν φούγανα συλλέγοντες ὡς ἐπὶ πῦρ, 
κἄπειτα χατίδαιεν ἐν τῷ πέραν ἐν πέτραις χαϑηχούσαις 
ἐπ᾿ αὐτὸν τὸν ποταιιὸν γέροντά τὲ χαὶ γυνεῖχα καὶ 
παιδίσχας ὥςπεο μαοσίπους ἱατίων κατατιιϑεμένους. ἐν 

1Ὡ2πέτραᾳ ἀντροιύδει. ἰδοῦσι δέ σφισι δόξαι ἀσφαλὲς εἶναι 
διαβῆναι" οὐδὲ γὰρ τοῖς πολεμίοις ἱππεῦτι πρύςβατον 
ἐνον ψωδὰ φόθεῦ! ἐχδέντες δ᾽ ἔφασαν ἔχοντες τὰ γχει-- 
οίδια γυμνοὶ ὡς νευσούμενοι διαβαίνειν" πορευόμενοι 
δὲ πρόσϑεν διαβῆναι πρὶν βοέξαι τὰ αἰδοῖα" χαὶ δια-- 

1ϑ βάντες καὶ λαβόντες τὰ ἱιάτια πάλιν ἥχειν. εὐθὺς οὖν 
ὃ Ξενοφῶν αὐτός τε ἔσπενδε χαὶ τοῖς »εανίσχοις ἐγχεῖν 
ἐκέλευε καὶ εὔχεσϑαι τοῖς φήνασι ϑεοῖς τά τὲ ὀνείρατα, 

καὶ τὸν πόρον χαὶ τὰ λοιπὰ ἀγαϑὰ ἐπιτελέσι τι. σπείσας. 

δ᾽ εὐϑὺς ἦγε τοὺς »εανίσχους παρὰ τὸν “Χειρίσοφονς. 
14χαὶ δ γοῦνταὶ ταὐτά. ἀχούσας δὲ καὶ ὃ Χειρίσοφος. 

σπονδὰς ἐποίει. σπείσαντες δὲ τοῖς τιὲν ἄλλοις παρήγ- 
γελλον συσχευάζεσϑαι, αὐτοὶ δὲ συγχαλέσαντες τοὺς 
στρατηγοὺς ἐβουλεύοντο ὅπως ἂν χάλλιστα διαβαῖεν καὶ 
τούς τὲ ἔιιπροσϑεν νιχῶεν καὶ ὑπὸ τῶν ὕπισϑεν μηδὲν. 

5πάσχοιεν χαχόν. δέ ἔδοξεν αὐτοῖς ΔΗΝΟΨΝ μὲν ἥ-π' 

πξ 

μάτος, τὸ δ᾽ ἥμισυ ἔτε ὑπομένειν σὺν Ξενοφῶντι, τὰ 
δὲ ὑποζύγια χαὶ τὸν ὀχλ ον ἐν μέσῳ τούτων διαβαίνεινς, 

16ἐπεὶ δὲ καλῶς ταῦτα εἶχεν ἐπορεύοντο" ἡγοῦντο δ᾽ ο ἃ 

9. ἐπὶ] ΤΑΡεΣ ἀπὸ. «ιοά τοὶ ποὴ δοοοιυποθδξιτη 11. χαὶ τότι 
ἔλεγον} τότε Ῥανβοιῖας Βὶς βαθπι νἱβ δϑὲ {ιι86 ἔιτε βιρτὰ 1. 8. 29 
οἱ τῶν ᾿βαρβαρων ἄρχοντες πέσον ἔχοντες τὸ αὑτῶν ηγοῦντα 
χαὶ βασιλεὺς δὴ τότε μέσον ἔχων τῆς αὑτοῦ στρατιᾶς. 1: 
γυμνοὶ] ΑἸῊ ΠΡ γυμνά. 13. τὰ ὀνείρατα] Ὑπιπι βοπιπὶ 
βαστη. 8. πνιατραΐαπι. Π}6 410 τῖϑιὶ ἴῃ μᾶς νοὸς αἰχῖξ αἰΐχαία ΔΡ 
δοίτις δά κε ἘΡΒ. Ρ. 199. ᾿ 
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ι γεανέσχοι ἐν ἀριστερῷ ἔχοντες τὸν ποταμόν" ὁδὸς δὲ ἦ ἦν 
ἐπὶ τὴν διάβασιν ὡς τέτταρες στάδιοι. πορευομένων ὃ᾽37 
αὐτῶν ἀντιπαρήεσαν αἱ τάξ ξεις τῶν ἱππέων. ἐπειδὴ δὲ 
ἦσαν κατὰ τὴν διάβασιν χαὶ τὰς ὄχϑας τοῦ ποταμοῦ, 
ἔϑεντο τὰ ὅπλα, χαὶ αὐτὸς πρῶτος “Χειρίσοφος στεφα- 
γωσάμενος καὶ ἀποδὲς ἐλ ἄμβανε τὰ ὅπλα καὶ τοῖς ἀλ- 

: λοις πᾶσι παρήγγελλε, καὶ τοὺς λοχαγοὺς ἐχέλευεν ἄγειν 
Ἰτοὺς λόχους ὀοϑίους, τοὺς μὲν ἐν ἀριστερᾷ τοὺς δ᾽ ἐν 
δεξιῇ ἑαυτοῦ. καὶ οἱ Ἰμν μάντεις ἐσφαγιάς ἴοντο εἰς τὸν18 
ποταμόν" οἱ δὲ πολέμιοι ἐτύξευόν τε χαὶ ἐσφενδόν ων" 
ἀλλ᾽ οὔπω ἐξιχνοῦντο. ἐπεὶ δὲ χαλὰ ἣν τὰ σφάγια, 19 
ἐπαιάνιζον πάν τὲς οἱ στρατιῶται καὶ ἀχηλάλ αζον, σύυγω- 
λόλεζον δὲ χαὶ αἱ γυναῖχες ἅπασαι" πολλαὶ γὰρ ἦσαν 
ἑταῖραι ἐν τῷ στρατεύματι. καὶ “Χειρίσοφος μὲν ἐνέ ἐριαι- “0 
γε χαὶ οἱ σὺν ἐκείνῳ " ὃ δὲ Ξενοφιῆν τιῦν ὁ ὀπισϑοφυ) λά- 
χων λαβὼν τοὺς εὐξ “ωνοτάτους ἔϑει ἀνὰ χοάτος πάλιν 
ἐπὶ τὸν πόρον τὸν χατὰ τὴν ἕχβασιν τὴν εἰς τὰ τῶν 
““ρμενίων ὁρη, πόρος ποιούμενος ταύτῃ διαρὰς ἀποκλεί 
σειν τοὺς παρὼὴ τὸν ποταμὸν ἱππεῖς. οἱ δὲ πολέμιοι ὃ-21 
ρῶντες μὲν τοὺς ἀικιφὶ Χειρίσοφον εὐπετῶς τὸ ὕδωρ πε- 
ρῶντας, ὁρῶντες δὲ τοὺς ἀμφὶ Ξενοφῶντα ϑέον τας εἰς 
τοὔιιπαλιν, δείσαντες μὴ ἀποχλεισϑείησαν φεύγουσεν. ἀνὰ 
κράτος ὡς πρὸς τὴν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἕχβασιν ἄγω. 
ἐπεὶ δὲ χατὰ τὴν ὁδὸν ἐγέ νοντο, ἔτεινον ἄνω πρὸς τὸ 
ὄρος. «Τύχιος δ᾽ ὃ τὴν τάξιν ἔχων τῶν ἱππέων καὶ .41--2 
χίνης ὃ τὴν τάξιν ἔχων. τῶν π’ ᾿ταστῶν τῶν ἀμφὶ 

“Χειρίσοφον ἐπεὶ ἑώρων ἀνὰ χράτος φεύγοντας, ἕποντο " 
ἱ δὲ στρατιῶται ἐϑόων μὴ ἀπολείπεσθαι ἀλλὰ συνεχ- 
αἴνειν ἐπὶ τὸ ὅρος. Χειρίσοφος δ᾽ αὖ ἐπεὶ διέβη, τοὺς 23 
ἐὲν ἱππέας οὐχ ἐδίωχεν, εὐϑὺς δὲ χατὰ τὰς προςηκού- 
ας ὄχϑας ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἐξέβαινεν ἐπὶ “τοὺς ἄγω πο- 
ἑμίους. οἱ δὲ ἄνω, δοῶντες μὲν τοὺς ἑαυτῶν ἱππέας 

εύγοντας. ὁρῶντες ἮΝ ὁπλίτας σφίσιν ἐπιόντας, ἐχλεί-- 
υσι τὰ “ὑπὲρ τοῦ ποταμοῦ ἄχρα. Ξενοφῶν. δ᾽ ἐπεὶ τὰδά 
ἔραν ἑώρα καλῶς γιγνόμενα, ἀπεχώρει τὴν ταχίστην 
ρὸς τὸ διαβαῖνον στράτευμα" χαὶ γὰρ οἱ Μαρθοῦχοι 
ἀνεροὶ ἤδη ἦσαν εἷς τὸ πεδίον χαταβαίνοντες ὡς ἐπι- 

ὃ, 

22. Αύχιος ὑ τὴν τάξιν ἔχων τῶν ἱππέων Υ΄. 1Π. 3. 20, 
Β 2 
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οϑϑησόμενοι τοῖς τελευταίοις. καὶ Χειρίσοφος μὲν τὰ ἄνω 

χατεῖχε, “ύχιος δὲ σὺν ὀλίγοις ἐπιχειρήσας ἐπιδιῶξαε 
ἔλαβε τῶν -σχευ οφόρων τὰ ὑπολειπύμενα καὶ μετὰ τού- 

“θτων ἐσθῆτά τε χαλὴν. καὶ ἐκπώματα. καὶ τὰ μὲν σχευο- 
φόρα τῶν Ἑλλήνων. καὶ δ ὄχλος ἀχμὴν διέβαινε, Ξενο- 
φῶν δὲ στοέψας πρὸς τοὺς Καρδούχους ἀντία τὰ ὅπλα, 
ἔϑετο, καὶ παρήγγειλε τοῖς λοχαγοῖς κατ᾽ ἐνωμοτίας 
ποιήσασϑαι ἕκαστον τὸν ἑαυτοῦ λόχον , παρ᾽ ἀσπίδας 
παραγαγόντας τὴν ἐνωμοτίαν ἐπὶ φάλαγγος" χαὶ τοὺς ̓' 
μὲν λοχαγοὺς χαὶ τοὺς ἐνωμοτάρχας πρὸς τῶν Καρδού- : 
ζων ἰέναι, οὐοαγοὺς δὲ καταστήσασϑαι πρὸς τοῦ ποτα- 

“Ὑμοῦ. οἱ δὲ Καρδοῖ χοι ὡς ἑώρων τοὺς ὀπισϑοφύλακας ' 
τοῦ ὄχλου ψιλουμώνους καὶ ὀλίγους ἤδη “φαινομένους, 
ϑᾶττον δὴ ἐπῇ, ἐσαν ᾧδάς τινας ζδοντες. ὑ δὲ “Χειρίσο 
φος, ἐπεὶ τὰ 'παρ᾽ αὐτῷ ἀσφαλῶς εἶχε, πέμπει παρὰ 
Ξενοφῶντα τοὺς πελταστὰς καὶ σφενδονήτας καὶ τοξό- 

28 ὅτας καὶ χελεΐει ποιεῖν ὃτε ἂν Τ παραγγέλλῃ. ἰδὼν δὲ αὖ- 
τοὺς διαβαίνοντας ὃ Ξενοφῶν πέμιμας ἄγγελον κελεύε! 
αὐτοῦ μεῖναι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ μὴ διαβάντας" ὅταν ὃ 
ἄρξωνται αὐτοὶ διαβαίνειν, ἐναντίους ἔνϑεν χαὶ ἔνϑει 
σφῶν ἐιιβαίνειν ὡς διαβησομένους, δεη ηγκυλωμένους τοὺς 
ἀχοντιστὰς χαὶ ἐπιβεβλημένους τοὺς τοξότας μὴ -πρό- 

ὥϑσω δὲ τοῦ ποταμοῦ προβαίνειν. τοῖς δὲ παρ᾽ ἑαυτῷ 
παρήγγειλεν, ἐπειδὰν σφενδόνη ἐξικνῆται καὶ ἀσπὶς ψο- 
φῆ. παιανίσαντας ϑεῖν εἰς τοὺς πολεμίους " ἐπειδὰν ὃ ὦ 
ἀναστρέψωσιν οἱ πολ ἕκιοι καὶ ἐχ τοῦ ποταμοῦ ὃ σαλ- 
πιη χτὴς σημήνῃ τὸ πολεμιχόν, ἀναστρέψαντας ἐπὶ δόρι»ν 
ἡγεῖσϑαι μὲν τοὺς οὐραγούς, ϑεῖν δὲ πάντας καὶ διὰ 

φᾷ 

τὐπερῖ ὅτι τάχιστα 7) ἕχαστος τὴ }» τάξιν εἰχεν, ὡς εἰ{1: 
ἐ 

ἐμποδίζειν ἀλλήλους " ὅτε οὗτος ἄριστος ἔσοιτο ὃς ἀπ: 

ὀλίγους ἤδη τοὺς λοιπούς, πολλοὶ γὰρ καὶ 'τῶν μένει 
τεταγμένων ᾧχοντο ἐπιμιελησόμενοι οἱ μὲν ὑποζυγί 
οἱ δὲ σχευῶν, οἱ δ᾽ ἑταιρῶν, ἐνταῦϑα δὴ ἐπέκειν 

ϑ1ϑρασέως χαὶ ἤρχοντο σφενδονᾶν καὶ τοξεύειν. οἱ 

26. ἀχμὴν. Ῥτὸ ἔτε ροϑβίξιση τϑρσεβθπἀϑστηῖ ἡ Αποϊξίδο: βοα σδ 
το θηξοσαβ ἴρϑοβ δἰτᾶγθ, ἄιτιμ, ἄχμὴν μὲς ἄρτι βἰσηϊβοεῖ, 
ἔχεν δυϊπιδ ἀν θυβιια δβῖ. παρ᾿ ἀσπίδας [ποκα σα 
ἀσπίδα. 
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Ελληνες παιανίσαντες ὥρμησαν δρόμῳ ἐπ᾽ αὐτούς " οἱ 
δὲ οὐκ ἐδέξαντο " ᾿ χαὶ γὰρ ἦσαν ὡπλισμένοι ὡς μὲν ἐν 
τοῖς ὄρεσιν ἱχανῶς ποὺς τὸ. ἐπιδραμεῖν χαὶ φεύγειν, πρὸς 
δὲ τὸ εἰς χεῖρας δέχεσϑαι οὐχ ἱχανῶς. ἐν τούτῳ σημαί-52 
Ψεὶ ὗ σελπιγχτῆς " χαὶ οἱ μὲν πολέμιοι ἔφευγον πολὺ 
ἔιε ὕῦττον, οἱ δ᾽ “Ἕλληνες τἀναντία στρέιναντες ἔφευ 
γον διὰ τοῦ ποταιιοῦ ὅτι τάχιστα. τῶν δὲ πολεμίων οἱθδ 
μέν τινὲς αἰσϑόκπενοι πάλιν ἔδραμον ἐπὶ τὸν ποταμὸν 

χαὶ τοξεύοντες ὀλίγους ἕτρωσαν, οἱ δὲ “πολλοὶ καὶ πέ- 
ραν ὄντων τῶν Ἑλλήνων ἔτι φανεροὶ ἦσαν φεύγοντες. 
οἱ δὲ ὑπαντήσαντες ς ἀνδριζόμενοι καὶ προσωτέρω τοῦ χκαι-8ξ 

πἰθοῦ προϊόντες ὑαδομῖ, τῶν μετὰ Ξὲν ο(ῶντος διέϑησαν 
πάλιν" χαὶ ἐτρώϑησάν τινὲς χαὶ τούτωνγ: 

ΟἿΆ ΒΕ γς: ᾿ 

Οεπένιτο ἐγαϊθοῖο ἐπ Ασυυπθηΐδιη σεηϊιπξ, “ιαπὶ ΒοϑΕθτι5. τ|1- 
ὨἾθιι5 ρατασνδηΐθϑ ρσαῖτι Ἀν ΙΡιιβιθ. γεβοιμθηΐου νϑχδηΐιν. 

Ἐπεὶ δὲ ἐφόπσο, συνταξάμενοι ἀμφὶ ὌΡῸΝ ἡμέ- 1 

πλείους γηλόφους οὐ μήθ. ᾿- πέντε παρασάγγας" οὐ γὰρ 
ἦσαν ἐγγὺς τοῦ ποταμοῦ χῶμαι διὰ τοὺς πολέμους τοὺς 
ρὺς τοὺς Καρδούχους. εἰς δὲ ἣν ἀφίχοντο χώιϊιην μεἴ»- 
ἄλη τε ἦν. χαὶ βασίλειον εἶχε τῷ σατράπῃ καὶ ἐπὶ ταῖς 
λείστάις οἰχίαις τύρσεις ἐπῆσαν" ἐπιτήδεια δ᾽ ἣν δα- 
ιλῆ. ἐγτεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν σταϑιοὺς δύο παρα-3 
άγγας δέκα μέχοι ὁπερῆλθον τὰς πηγὰς τοῦ Τίγρητος 

β τοτα μοῦ. ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν ἀκα μοὰι τρεῖς πα- 
᾿ασάγγας πεγντεχαίδεχα ἐπὶ τὸν Τ ηλεβόαν ποταιιόν. οὗ-- 
ος δ᾽ ἦν καλὸς μέν, μέγας δ᾽ οὔ: χῶμαι δὲ πολλαὶ 

84. οἱ δὲ ὑπαντήσαντες δυθὶ τὰ ἄθ σιηθιι5. 9οστι. 28, 
3. χαλὸς μέν, μέγας δ᾽ οὔ] Οιιοῦ δμγρεντιιβ ῬΒαϊογοαβ 8. εἷ 

δ. ἐχ ποδΊ]οξο᾽ αἴοιι μέγας εἱὲν οἷ". χαλὸς δέ, αἱ ἀσσοπητηο- 
᾿αἵϊιι8 τον Ἰἰοσιρηαὶ Χοπορβομεῖο τοξιϊταϊ {ἱπεοουϊ ΔΙιγοῖι5 
Ἰ ἴφιι.. Ιάἄθπν τὰ πιρὴ Πδηνθειι5. 1. 8, 30. ἱπορΐαπι οἵ πιδὶδθ 8-- 
οἴ δουίρίπγαπι ἐφέρετο τὰ μὲν δι᾽ αἰτῶν τῶν φιλίων, τὰ δὲ 
χὺ δι᾿ αὐτῶν τῶν πολεμίων δα 5 Ἰαιάϊθιιϑ οὐ 

. 



4 περὶ τὸν ποταμὸν ἦσαν. δ δὲ τόπος οὗτος ᾿Τρμενία 
ἐχαλεῖτο ἢ πρὸς ἑσπέραν. ὕπαρχος δ᾽ ἦν αὐτῆς Τιοί- 
βαῖος, ὃ χαὶ βασιλεῖ φίλος γενόμενος. χαὶ ὅὃπότε πα- 
θείη, οὐδεὶς ἄλλος βασιλέα ἐπὶ τὸν ἵππον ἀνέβαλλεν.. 

“Ἢ οὗτος προςήλασεν ἱππέας ἔχων, καὶ προπέμψας ἐρμη- " 
γέα εἶπεν ὅτι βούλοιτο διαλεχϑῆναι τοῖς ἄρχουσι. τοῖς ᾿ 
δὲ στρατῆη) γοῖς ἔδοξεν ἀκοῦσαι" καὶ. προςελϑόντες εἰς 

θ ἐπήχοον ἠρώτων τί ϑέλοι. ὁ δὲ εἰπεν ὅτι σπείσασϑαι 
βούλοιτο ἐφ᾽ ᾧ μήτε αὐτὸς τοὺς “Ελληνας ἀδικεῖν μήτε 
ἐχείνους χαίειν τὰς οἰχίας. λαμβάνειν τε τἀπιτήδεια ὅσων 
δέοιντο. ἔδοξε ταῦτα τοῖς στρατηγοῖς καὶ ἐσπείσαντο 
ἐπὶ τούτοις. 

π᾿ “ - - 
7 Ἐντεῖϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν σταϑμοὺς τοεῖς διὰ πε- 

105 ς πγρῖἔν. ὍΣΟ ἣν. ] 

΄Ὡ͵ '᾿ὑὰν 

ἑ 

ἢ ᾽ "-- ΕΒ ᾿ γ.) ἊΣ ; 
δίου παρασάγγας πεντεχαίδεχα " χαὶ Τιρίραζος παρη- ἃ 

Ὺ; " - . ἢ ς - 

χολούϑει ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, ἀπέχων ὡς δέχα ! 
σταδίους " χαὶ ἀφίχοντο εἰς βασίλεια καὶ χώμας πέριξ ! 

8 πολλὰς πολλῶν τῶν ἐπιτηδείων μεστάς. στρατοπεδευο- οἰ 
μένων δ᾽ αὐτῶν γίγνεται τῆς γυχτὸς χιὼν πολλή" χαὶ 1 

Ἷ ΄ 2 

ἕωϑεν ἔδοξε δοιὰ τὰς τάξεις καὶ τοὺς στρατη- 
Ν ͵ ; 

γοὺς κατὰ τὰς χύμας τ ᾿- γὰρ ἑώρων πολέμιον οὐδένα! ι 
᾿᾽ 

χαὶ ἀσφαλὲς ἐδόχει ἥν διδο δὰ πλῆϑος τῆς χιόνος. οἱ 
9 ἐνταῦϑα εἶχον πάντα τὰ ἐπιτήδεια ὅσα ἐστὶν ἀγαϑά, 

νι“ 

ἱερεῖα, σῖτον. οἴγους παλαιοὺς εὐδθδ λοι ἀσταφίδας, ὅ- 1 
σπρια παντοδαπά. τῶν δὲ ἀποσχεδαννυμένων τινὲς ἀπ " 
τοῦ; στρατοπέδου ἔλεγον ὅτι χατίδοιεν στράτευμα καὶ ἴ 

λθνύχτωρ πολλὰ πυρὰ φαίνοιτο. ἐδόχει δὴ τοῖς στρατηγοῖς ῦ 

οὐκ ἀσφαλὲς εἶναι διασχηνοῦν, ἀλλὰ συναγαγεῖν τὸ ἴ 
͵ : ! 

στράτευμα πάλιν. ἐντεῦϑεν συνῆλθον" καὶ γὰρ ἐδόκεϊξ ὁ 
11διαιϑοιάζειν. »υχτερευόντων. δ΄ αὐτῶν ἐνταῦϑα ἐπιπίξ ἢ 

πτεὶι χιὼν ἄπλετος. ὥςτε ἀπέχρυψε χαὶ τὰ ὅπλα καὶ νυ 
τοὺς ἀνθρώπους χαταχειμένους " καὶ τὰ ὑποζύγια συνε τ 

ΠῚ) 8 

4, ἡ πρὸς ἑσπέραν ΝΆ Δ] ἰθυῖα5 βαῖγαρα ἔπ Ονομπὲββ. ν. ΠΠ. " 
17. Φασιαγνῶν καὶ σπεριτῶν ἄρχων ἀϊοῖϊίαν “ΙΒ αΖιι5 ἱπέγϑ οὶ 
ΥΠ. 8. 25. (ὑβεΐϊδυτιμη πο ομ ἰνῖ5 απ ἐς δεν Ῥ6. ἐς ρϑυῖπάθ τ 5 ἢ 
᾿ὶς Τιριδάτης. Ρἰι5 δποιϊουϊταϊ 5 ἀρ ΠΡυῖ5 Βαβμεὲ {ιϑν ἀπιὰφ ὉἘῚ τ 
υδεοιιπι τηδσὶβ Ξοηδὴδ Δ [ΡΥ 8}1185 586 06 5 ευσαμ, Τηρίβαζοι 

10. διαιϑριάζει»" Ἠε ἰεπηροβίφτε δ βοϊῖα ἀϊοίτιν, τὰ ὕξεν, »εΐ 
φειν. ΤΑΡυὶ το ον συγαιϑριάζειν «τἀ Οτᾶροος ϑβοιοεὶϊ τοῦθ ἃ 
γοπόῃ. ϑοα τἰὰ 15 Ἰάρμιν ἀϊοϊξι. ὶ 
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- ἃ 

πόδισεν ἤ χιών" χαὶ πολι τς ὄκνος ἢ ην» ἀνίστασϑαι" χα- 

ταχειμένων. γὰρ ἀλεεινὸν ἦν ἢ “χιὼν ἐπιπεπτοωκυῖα, ὅτῳ 
μὴ παραῤῥυείη. ἐπεὶ δὲ Ξενοφῶν ἐτόλ τῆσε γυιινὸς ἀνα-12 

στὰς σχίξειν ξύλα, τάχα ἀναστάς τις χαὶ ἄλλος ἐχεί- 
»ου ἀφελόμενος ἔσχιξεν.. ἐκ δὲ τούτου χαὶ οἱ ἄλλοι ἀνα- 
στάντες πῖο ἕκαιον καὶ ἐχθίοντο " πολὺ γὰρ. ἐνταῦϑα.3 
εὑρίσχειο χρῖσμα, ᾧ ἐγχοῶντο ἀντ᾽ ἐλαίου. σίειον χαὶ 
σησάμινον. χαὶ ἀιιιγδάλινον ἐκ τῶν πικρῶν καὶ τεοε-- 
ϑίνϑινον. ἐκ δὲ τῶν αὐτῶν τούτων καὶ μέρον εὑρίσχετο. 

ἹΠετὰ ταῦτα ἐδόχει πάλιν διασχηνητέον εἶναι εἰς! 4 
τὰς χώμας εἰς στέγας. ἔνϑα δὴ οἱ στρατιῶται σὺν πολ- 
λῇῇ κραυγῇ καὶ ἡδονῇ ἤεσαν ἐπὶ τὰς στέγας χαὶ τὰ ἐπε 

ἜΡΒΔΒ ὅσοι δὲ ὅτε τὸ πρότερον ἀπύήεσαν τὰς οἰχίας 
ἐνέπρησαν ὑπὸ τῆς αἰϑοίας δίκην ἐδίδοσαν χαχιῦς σχη- 

γοῦντες. ἐντεῦϑεν ἔπεμιναν γυχτὸς “]ημοκράτην 7 εμε-15 
γίτην ἄνδρας δόντες ἐπὶ τὰ ὅρη ἔγϑα ἔφασαν οἱ ἀπο- 
σκεδαννύμενοι χαϑορᾶν τὰ πυρά" οὗτος γὰρ ἐδόχει καὶ 
πρότερον πολλὰ ἤδη ἀλ ηϑεῦσαι τοιαῦτα, '"γὰ ῦντα τε ὡς 

Ἴ οντὰ χαὶ τὰ μὴ ὄντα ὡς οὐχ ὄντα. πορευϑεὶς δὲ τὰϊϑ 
μὲν πυρὰ οὐχ ἔφη ἰδεῖν, ἄνδοα δὲ συλλαβὺν ἧχεν ἄγων 
ἔχοντα τόξον Περσικὸν καὶ φαρέτραν χαὶ σάγαριν οἵαν-- 
πέο αἵ ᾿Ἵμαζόνες ἔχουσιν. ἐρωτώμενος δὲ ποδαπὸς εἰγ 17 
Πέρσης μὲν ἔφη εἰναι, πορεύεσθαι δ᾽ ἀπὸ τοῦ Τιρι- 
βάζου στρατεύματος, ὅ ὅπως ἐπιτήδεια λάβοι. οἱ δ᾽ ἠρώ- 
των αὐτὸν τὸ στράτευμα ὅπόσον τὲ εἴη χαὶ ἐπὶ τίνι 
συνειλεγμένον. ὃ δὲ εἶπεν ὅτι Τιρίϑαζος εἴη ἔχων τήν 18 
τε ἑαυτοῦ δύναμιν καὶ μισϑοφόρους Χάλυβας χαὶ Τα- 
ὀγους" παρεσχευάσϑαι δὲ αὐτὸν ἔφη ὡς ἐπὶ τῇ ὑπεο- 

βολῇ τοῦ ὄρους ἐν τοῖς στενοῖς, ἥπερ μοναχῇ εἴη πο- 
ρεία, ἐνταῦϑα ἐπιϑησόμιεν ον τοῖς Ἕλλησιν. ἀχούσασι τοῖς 19 
στρατηγοῖς ταῦτα ΑΥ̓͂ τὸ στράτευμα συναγαγεῖν" χαὶ 
εὐθὺς φύλακας χαταλιπόντες καὶ στρατηγὸν ἐπὶ τοῖς 
μένουσι “οφαίνετον Στυμφάλιον ἐπορεύοντο ἔχοντες ἥ- 
γεμόνα τὸν ἁλόντα ἄνθρωπον. ἐπειδὴ δὲ ὑπερέϑαλλον 2 20 
τὰ ὑρη, οἵἱ πελτασταὶ προϊόντες χαὶ νἀ τι ϑάγεις τὸ στρα- 
τόπεδον οὐχ ἔμειναν τοὺς ὁπλίτας, ἀλλ᾽ ἀναχραγόντες 

14. εἰς τὰς χώμιας εἰς στέγας} Ῥιεῖοτ - ἂὖ 1ἰρυυὶς πνι]-- 
Ἐπ παρ  σίτιν. Ὑ1ὼ6 {πὰς εἰχίπνα5. δὰ 1. 10. 12, 18. πορεία) 
ἴπημιο ἡ πορείε, 

᾿ 



21ἔϑεον ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. οἱ δὲ βάρβαροι ἀκούσαντες 

220 οἰνοχόοι. φάσκοντες εἶναι. ἐπειδὴ δὲ ἐπίύϑοντο ταῦτα 

9 
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τὸν ϑόρυβον οὐχ ὑπέμειναν, ἀλλ᾽ ἔφευγον" ὅμως δὲ 
“αὶ ἀπέϑανών τινὲς τῶν βαρβάρων καὶ ἵπποι ἥλωσαν 
εἰς εἴχοσι χαὶ ἡ σχηνὴ ῆ Τιριβάζου ἑάλω καὶ ἐν αὐτῇ 
κλῖναι ἀργυρόποδες χαὶ ἐχπώματα καὶ οἱ ἀρτοχόποι καὶ 

οἱ τῶν ὁπλιτῶν στρατηγοί, ἐδόχει αὐτοῖς ἀπιέναι τὴν 
ταχίστην ἐπὶ τὸ στρατύπεδον. μή τις ἐπίϑεσις 7 γένοιτο 
τοῖς καταλελειμμένοις., χαὶ εὐϑὺς ἀνακαλεσάμενοι τῇ 
σάλπιγγε ἀπήεσαν, καὶ ἀφίχοντο αὐθημερὸν ἐπὶ τὸ στρα- 
τὐπεδον. 

--- .ρο΄,“Φ ν- σι. τὴ Ἔς: ΞΘ "ΞΕ τὸ, Ξ -« 

“ἂν 

ΑΙ ΘΌΓ θυ ΔΈ 
--.» «Ὁ 

΄σ“ν. 

Γαπάρφμ ἴῃ υἱςοβ Ραγνθμἰιηῖ Ῥ]6 1:95 ομπιμἶττη ΒΟΠΟΥΕΠ., 

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐδόχει πορευτέον εἶναι ὅπῃ δύναιν- 
το τάχιστα 1 πρὶν ἢ συλλ εἐγῆναι τὸ στράτευμα ΤΩΣ καὶ 
χαταλαβεῖν τὰ στενά. σι σχευασάμιενοι δ᾽ εὐθὺς ἐπο- 
θεύοντο διὰ Ζιόνος πολλῆς ἢ) μόνας ἔχοντες πολλούς " 
χαὶ αὐθημερὸν ὑπεοβαλόντες τὸ ἄχρον ἐφ᾽ ᾧ ἔμελλεν 
γεἰξ μας δὰ Τιοίβαζος κατεστρατοπεδεύσαντο. ἐντεῦϑεν 
ἐπορεύϑησαν σταθμοὺς ἐρήμους τρεῖς παρασάγγας σεγ-- 
τεχαίδεχα ἐπὶ τὸν Εὐφράτην. ποταμόν, καὶ διέβαινον 
αὐτὸν βρεχόμενοι πρὸς τὸν ὀμφαλόν. λέ ἔγοντο δὲ αὖ- 
τοῦ αἱ πηγαὶ οὐ πρύώσω εἶναι. ἐντεῦθεν ἐπορεύοντο διὰ 
χιόνος ὀλενα “χαὶ πεδίου σταϑιιοὺς τρεῖς παρασάγγας 
πεντεχαίδεχα. ὃ δὲ τρίτος ἐγένετο χαλε ἑπὸς χαὶ ἄνεμος 
βοῤῥᾶς ἐγαν τίος ἔπνει παντάπασιν ἀποχαίων πάντα καὶ 
πηγνὺς τοὺς ἀγνϑρώπους. ἔνϑα δὴ τῶν μάντειόν τις εἶ-- 

πε σφαγιάσασϑαι τῷ ἀνέμῳ, καὶ σφαγιάξεται" καὶ πᾶσι 
δὴ περιφανῶς ἔδο:ξΞ ξ λῆξαι τὸ χαλεπὸν τοῦ πνεύματος. 
ἣν δὲ τῆς ιόνος τὸ ἡ βϑᾷς ὀργειιά - ὥςτε χαὶ τῶν ὑπο- 
ζυγίων χαὶ τῶν ἀνδραπόδων ππὐλτΑ ἀπώλετο χαὶ τῶν 
στρατιωτῶν. ὡς τριάκοντα. διεγένοντο δὲ τὴν γύχτα πῦρ 
χαίοντες " ξύλα ὁ ἣν ἐν τῷ σταϑμῷ πολλά" οἱ δὲ ὃψ 

"δ᾽ “8. «Α͵ἘἘσ 8ὯὋἋ σὰν, ὧὐὸϑ ἐἃ ΜΠ δ νδϑορνΑ ΚΝὶ ὦ 

Ὥλω 

-οὔν-- δ΄. τῷ 

"“αὸἊἧὸ “᾿λὃ “Ὁ... “ν΄, 

21. φάσχοντες εἶναι ἴδὰν δά ρυΐὰθ φυᾶτα ρμοβίθιΐι5 οὗ ρεῖ- 
τἰηθηΐ. ἶ 
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προςιόντες ξύλα οὐχ εἶχον. οἱ οὖν πάλαι ἥκοντες χαὶ 
πο καίοντες οὐ προςίεσαν πρὸς τὸ πο τοὺς οψίς ξΞαντάς, 

εἶ μὴ μεταδοῖεν αὐτοῖς πυροὺς ἢ ἄλλο τι εἴτι ἔχοιεν 
βοωτόν. ἔνϑα δὴ μετεδίδοσαν ἀλλήλοις ὧν εἶχον ἕχα- 6 
στοι. ἔνϑα δὲ τὸ πῖο ἐχαίετο διατηκομεένης τῆς χιόνος 
βόϑροι ἐγίγνοντο ἐιεγάλοι ἔςτε ἐπὶ τὸ δάπεδον" οὗ δὴ 
παρῆν μετρεῖν τὸ άϑος »ὔἧὲ χιόνος. ἐγτεῦϑεν δὲ τὴν 7 
ἐπιοῦσαν ἡμέραν ὅλην ἐπορεύοντο διὰ χιόνος, χαὶ πολ-- 
λοὶ τῶν ἀνδιϑώνων ἐδθουλιεκίασαν. Ξενοφῶν δ᾽ ὑπισϑο- 
φυλαχῶν χαὶ καταλαμβάνων τοὺς πίπτοντας τῶν ἄν- 
᾿ϑρώπων ἦγν ει ὅ,τε τὸ πάϑος εἴη. ἐπειδὴ δὲ εἶπέ τις 8 
αὐτῷ τῶν ἐκιπείρων ὅτι σαφῶς βουλιμειῶσι, χἄν τι φά- 

Ἰγωσιν, ἀναστήσονται, περιιὼν πεοὶ τὰ ὑποζύγια, εἴ πού 
τι σριύη βοωτόν, διεδίϑου χαὶ διέπειιπε ἄγοι: τοὺς 

᾿δυναμένους παρατρέχειν τοῖς βουλ “ιιῶσιν. ἐπειδὴ δέ τι 
Πέἐμφάγοιεν, ἀνίσταντο χαὶ ἐπορεύ οντο. πορεεομένων δὲ ὃ 
ἸΧειρίσοφος μὲν ἀμφὶ κνέφας πρὸς χώμην ἀφιχνεῖται, 
χαὶ ὑδροφορούσας ἐχ τῆς χώιϊιης "πρὸς τῇ χρήνῃ γυναῖ- 
ἶχας καὶ κόρας χαταλ απ ϑάγνει ἔμπροσθεν τοῦ ἐρύ ματος. 

αὗται ἠρώτων αὐτοὺς τίνες εἶεν. ὃ δ᾽ ἑρμηνεὺς εἰπείο 
᾿[περσιστὶ ὅτι παρὰ βασιλέως πορεύοιντο πρὸς τὸν σα- 
τράπην. αἱ δὲ ἀπεχρίναντο ὅτε οὔχ ἐν ταῦϑα εἴη, ἀλλ᾽ 
ἀπέχοι ὅσον παρασάγγην. οἱ δ᾽ : ἐπεὶ ὀιυὲ ἦν, πρὸς τὸν 
χωμάρχην συγνειςέρχονται εἰς τὸ ἔρυμα σὺν ταῖς ὑδρο- 
φόροις. Χειρίσοφος μὲν οὖν καὶ ὅσοι ἐδυνήϑησαν τοῦ 11 
τοατεύματος ἐνταῦϑα ἐστοατοπεδεύσαντο, τῶν δ᾽ ἄλ- 

λων στρατιωτῶν οἱ μὴ δυνάμενοι διατελέσαι τὴν δὸὸν 
ἐνυχτέρευσαν ἄσιτοι χαὶ ἄνευ πτρός " χαὶ ἐνταῦϑά τι- 
ἐς ἀπώλοντο τιῦν στρατιωτῶν. ἐφείποντο δὲ τῶν πο-1 2 
εκίων συνειλεγμένοι τινὲς χαὶ τὰ μὴ δυνάμενα τῶν 
ποζυγίων ἥοπαῖον χαὶ ἀλλήλοις ἐμάχοντο περὶ αὐτῶν. 
ἐλείποντο δὲ καὶ τῶν στρατιωτῶν οἵ τε διεφ ϑαρμένοι 
ὑπὸ τῆς χιόνος τοὺς ὀφϑαλμοὺς οἵ τε ὑπὸ τοῦ ψύχους 
οὺς ὑμαίνλουε τῶν ποδῶν ἀποσεσηπύτες. ἦν δὲ τοῖς 13 
ἐν ὀφϑαλμοῖς ἐπιχοΐύρημα τῆς χιόνος εἴ τις μέλαν τι 

δ. ἄλλο τι εἴτι ἔχοιεν} ΑΔ Πσνὶ ὧν ἔχοιεν. ϑεὰ ΠΠιᾷ τος 
νεῖν ἃ ἀεϊοῖο ρυΐουθ τε. ὅϑῖς ἔδιθ βίιργὰ 1. 4. 15. χαὶ ἐ(λ.- 

υ οὕτινος ἂν δέησϑε τεύξεσϑε. Ι. 10. 3. χαὶ ταύτη» ἔσωσαν 
αὐ ἄλλα ὁπόσα ἐντὸς αὐτῶν ἐγένοντο. 



Ί06 ΤΣ ΑΝ  ΟΑΥΝΙ 

ἔχων πρὸ τῶν ὀφϑαλμῶν πορεύοιτο, τῶν δὲ ποδῶν εἴ 
τις χινοῖτο χαὶ μηδέποτε ἡσυχίαν ἔχοι καὶ εἰ τὴν νύχτα 

1ἀὑπολύοιτο᾽ ὅσοι δὲ ὑποδεδεμένοι ἑχοιμῶντο, εἰςεδύοντο 
εἰς τοὺς πόδας οἱ ἱιάντες καὶ τὰ ὑποὸδή ματα περιεπή-- 
γγυντο " χαὶ γὰρ ἦσαν ἐ ἐπειδὴ ἐπέλιπε τὰ ἀρχαῖα ὕὉπο- 
δγ αατα καρβάτιναι 1 πεποιημέναι ἐχ τιν γεοδάρτων βοῶν. 

«διὰ τὰς τοιαΐύ τας οὖν ἀνάγκας ὑπελείποντό τινὲς τῶν 
στροατιιυτιῦν " χαὶ ἰδόντες μέλαν τι χωρίον. διὰ τὸ ἐχλε- 
λοιπέναι αὐτόϑι τὴν χιόνα εἴχαζον τετηχέναι " καὶ τὲ- 
τήχει διὰ χρήνην τινὰ ἢ πλ ̓ησίον ἣν ἀτμίζουσα ἐν γά- 
πῃ. ἐνταῦϑ' ἐχτραπόμενοι ἐκάϑηντο χαὶ οὐχ ἔφασαν 

1θπορεύεσϑαι. ὃ δὲ Ξενοφῶν ἔχων ὀπισϑοφύλαχας ὡς 
ἤσϑετο, ἐδεῖτο αὐτῶν πάσῃ τέχνη καὶ μηχανῇ μὴ ἀπο- 
λείπεσϑαι, λέγων ὅτι ᾿λβδειαῳ πολλοὶ πολέμιοι συνειλε-. 
γμένοι, καὶ τελευτιῦν ἐχειλέπαινεν. οἱ δὲ σφάττειν ἐχέ-. 

1Ὑλεῦον " οὐ γὰρ ἂν δύνασϑαι πορξυ ϑῆναι. ἐνταῦϑα ἔδοξε, 
κοάτιστον εἶναι τοὺς ἑπομένους πολεμίους φοβῆσαι, εἶ 
τις δύναιτο, μὴ ἑπίοιεν τοῖς χάμνουσι. χαὶ ἢν μὲν. σχό-- 
τος ἤδη, οἱ δὲ προςήεσαν πολλῷ ϑοούβω ἀμφὶ (ἢ) εἶς 

18χον διαφερόμενοι. ἔνϑα δὴ οἱ μιὲν ὀπισϑοφύλακες, ἅτε! 
ὑγιαίνοντες ἐξαναστάντες λα εἰς τοὺς πολειιίους " 

οἱ δὲ κιμενοντες ἀναχραγόντες ὅσον ἠδύναντο μέγιστον: 
τὰς ἀσπίδας πρὸς τὰ δόρατα ἔχρουσαν. οἱ δὲ πολέμιοι. 
δείσαντες ἧχαν ἑαυτοὺς χατὰ τῆς χιόνος εἰς τὴν γάπην, 

4θχαὶ οὐδεὶς ἕτι οὐδαμοῦ ἐφϑέγξ Ξατο. χαὶ Ξενοφῶν. μὲν! 
χαὶ οἱ σὺν αὑτῷ εἰπόντες τοῖς ἀσϑενοῦσιν ὅτι τῇ ὕστε-. 
ραίᾳ ἥξοτ σί τινὲς ἐπ᾿ αὐτούς, πορευόμενοι πρὶν τέττα- 

θα ΟΝ διελ ϑεῖν ἐντυγχάνουσιν ἐν τῇ ὁδῷ, ἀναπαυο- 
μένοις ἐπὶ τῆς χιόνος τοῖς στρατιώταις ἐγκεκαλυμμένοις, 
καὶ οὐδὲ φυλακὴ οὐδεμία χαϑειστήχκει" χαὶ ἀνίστασαν' 

Φοραὐτούς. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι οἱ ἕμπροσϑεν οὐχ ὑποχωροῖεν. 
ὃ δὲ παριὼν καὶ παραπέιπων τῶν πελταστῶν τοὺς. 
ἰσχυροτάτους ἐχέ ἔλευε σχέψασϑαι τί εἴη τὸ χωλῦον. οἵ 
δὲ ἀπήγγελλον ὅτε ὅλον οὕτως ἀναπαύοιτο τὸ στράτευ 

14. χαρβάτιναι πεποιημέναι] χαρβάτιναι αὐτοῖς πεποιημένα 
Θυϊάδ5, καρβατίνας πεποιημένοι Υ̓ γιοηΡοΒῖιι5. ΑἸξθυιῖθυ 86- 
Ζαεπάιι5 εβῖ. 16. Απίε ὀπισϑ. ταὶα ἄθοββθ, 19. ἃπΐε, στρατιῶς- 
ταις τολῖθ αἄθϑϑα τἰάδει αὐίϊοιϊις. σφάττει»} σφάζειν ργδϑ- τ 
βἰδυϊοσος ΠΡτὶ. Π)6 χιο ἰάθυυ ὀχ εἰϊηχδη τιν φιοά ἄρ ϑᾶσσον 
ϑαρσεῖν διρτᾶ τοι Στιαι)͵ 68ἐν 
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μα. ἐνταῦϑα καὶ οἵ ἀμφὶ Ξενοφῶντα ηὐλίσθησαν αυ-21 
τοῦ ἄνευ πυρὸς χαὶ ἄδειπγοι, «φυλαχὰς οἵας ἐδύναντο 

χαταστησάμιενοι. ἐπεὶ δὲ πρὸς ἡμέραν ἦν, ὃ μὲν Ξενο- 
φῶν πέιψας πρὸς τοὺς ἀσϑενοῦντας “τοὺς γεωτάτους 

ἀναστήσαντας ἐχέλευεν ἀναγχάζειν προϊέναι. ἐν δὲ τού-22 

τῳ “Χειρίσοφος πέιιπει τῶν ἐκ τῆς χιύμης σχεψομένους 
πῶς ἔχοιεν οἱ τελευταῖοι. οἱ δὲ ἄσμενοι. ἰδόντες τοὺς 
μὲν ἀσϑενοῦντας τούτοις παρέδοσαν χοιιίζειν ἐπὶ τὸ 
στρατόπεδον, αὐτοὶ δὲ ἐπορεύοντο, καὶ ποὶν εἴχοσι στά- 
-- πιολέλολιν 'αι ἤσαν πρὸς τῇ κώμη ἔνϑα “Χειρίσοφος 
ηὐλίζετο. ἐπεὶ δὲ συγεγέ γον ΤῸ ἐξ" Ἐρδ ἔδοξε χατὰ τὰς238 
κώμας ἀσφαλὲς εἶναι τὰς τάξεις σχηγοῦν. καὶ Δειρίσο- 
φος μὲν. αὐτοῦ ἕμεγεν, οἱ δὲ ἀλλοι ἀνὰ ̓αχόντες ἃς ἑώ- 
θων χιύμας ἐπορεύοντο ἕχαστοι τοὺς ξαυτῶν ἔχοντες. 
ἔνϑα δὴ “Πολυκράτης 4ϑην αἴος λοχαγὸς ἐχέλευσεν ἀφιέ-24 
γαι ἑαυτόν" χαὶ λείην τοὺς εὐζώνους, ϑέων ἐπὶ τὴν 
κώμην ἣν εἰλήχει Ξενοφῶν καταλαμιβάνει πάντας ἔνδον 
τοὺς χωμήτας χαὶ τὸν χωμάρχην, καὶ πώλους εἷς δα- 
σμὸν βασιλεῖ τρεφομένους ἑπταχαίδεχα, καὶ τὴν ϑυγα- 
τέρα τοῦ χωμάρχου ἐν 'άτην ἡμέραν γεγαμημεένη ην" ὃ ὁ’ 
ἀνὴρ αὐτῆς λαγὼς ᾧχετο ϑηράσων καὶ οὐχ ἥλω ἐν ταῖς 
χώμαις. αἱ ἄ, οἰκίαι ἦσαν χατάγειοι, τὸ μιὲν στύμαϑ 5 
ὥςπεο φρέατος, χάτω δ᾽ εὐρεῖαι" αἱ δὲ εἴςοδοι τοῖς 
μὲν ὑποῖ ξυγίοις ὀρυχταί, οἱ δὲ ̓ ἄνϑρωποι κατέβαινον ἐπὶ 
χλίιιακος. ἐν δὲ ταῖς οἰκίαις ἦσαν αἶγες, οἴες. βόες, ὁρ- 
γεϑες, χαὶ τὰ ἔχγονα τούτων" τὰ δὲ κτήνη πάντα χιλῷ 
ἔνδον ἐτρέφοντο. ἦσαν δὲ χαὶ πυροὶ καὶ χριϑαὶ χαὶΞ8 
ὄσπρια καὶ οἶνος χρίϑινος ἐν χρατῆρσιν" ἐνῆσαν δὲ χαὶ 
αὐταὶ αἵ χοιϊλαὶ ἰσοχειλεῖς, καὶ κάλαμοι ἐνέχειντο, οἱ 
μὲν μείζους οἱ δὲ ἐλάττους. γόνατα οὐχ ἔχοντες " τού-3 Ἵ 
τους δ᾽ ἔδει ὁπότε τις διινμῴη λαβόντα εἰς τὸ στόμια 

μύζειν. καὶ πάνυ ἄχρατος ἦν, εἰ μή τις ὕδωρ ̓ ἐπιχέοι" 
καὶ πάνυ ἡδὺ συμμαϑόντι τὸ πόμα ἦν. ὃ δὲ Ξενοφῶν 8 

21. ἀναστήσαντας ποτὶ οτιτπ πέιινας 564 σὐπὶ ἀναγκάζειν ἴαν- 
οπάνπι. 24, ἑπιαχαίδεχα) Νιωσμοθιξ ποὺ. εἰυδεορίανι ἐΐφ 4υὶ 
ΠΣ. 84, βἴπρα! 51) σ11}0 8 Θ΄ τι08 δροδρίβ58 αἀϊσαμίσ. δοπος- 

Βι15 οϑὶ ἰσίτισ. 27. μύζει» εχ ϑιυῖάα, {υΐ μυζεῖν, πὰς γϑβΌ -- 
ἴιιπΔ ἴαιη ϑίθρἢαμιι5 δίης οἰϊανὶὶ ΤΒεβ. Ρ. 4663. Ὁ εὐ ομά, 
ΓΑΡυὶ ᾿μασπάϊίαμ. ἔοχχδμι ΡΥΔορρωὶ ἀμύχειν. 
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τὸν μὲν ἄρχοντα τῆς χώμης ταύτης σύνδειπνον ἐποιή- 
σατο χαὶ ϑαῤῥεῖν αὐτὸν ἐχέλευξ λέγων ὅτι οὔτε τῶν 
τέχνων στερήσοιτο τήν τε οἰκίαν αὐτοῦ ἀντεμπλήσαντες 
τιν ἐπιτηδείων ἀπίασιν, ἢν ἄγ αϑύν τι τῷ στρατεύματι 
ἐξ) σάμενος φαίνηται ἔἕςτ᾽ ἂν ἐν ἄλλῳ ἔϑνει γένων- 

29ται. ὃ δὲ ταῦτα ὑπισχνεῖτο, καὶ φιλ ̓οφρογούμενος οἶνον 
ἔφ ράσεν ἔνϑα ἣν κατορωρυγμένος. ταύτην μὲν οὖν τὴν 
γύχτα διασχηνήσαντες οὕτως ἐκοιμήϑησαν. ἐν πᾶσιν 
ἀφϑόνοις πάντες οἱ στρατιῶται, ἐν φυλ ̓αχῇ ἔχοντες τὸν 

ϑοχωμάρχην χαὶ τὰ τέχνα αὐτοῦ ὁμοῦ ἐν ὀφθαλμοῖς. τῇ 
δ᾽ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ Ξενοφῶν λαβὼν τὸν κωμάρχην πρὸς 
Χειρίσογον Εὐδ ουι δυὰς ὅπου δὲ παρίοι χώμην, ἐτρέπετο 
πρὺς τοὺς ἐν ταῖς χώμαις καὶ κατελάμβανε πανταχοῦ 

εδωχουμιένους καὶ εὐθυμουμένους, χαὶ οὐδαμόϑεν ἀφίε- 
31σαν πρὶν παραϑεῖναι αὐτοῖς ἄριστον" οὐχ ἦν δ᾽ ὅπου 

οὐ παρετίϑεσαν ἐπὶ τὴν αὐτὴν τράπεζαν χρέα ἄρνεια, 
ἐρίφεια, χοίρεια, μόσχεια, ὀρνίϑεια, σὺν πολλοῖς ἄφμονν 

ϑΩτοῖς μὲν πυρίνοις τοῖς δὲ ᾿χριϑένοις. ὑπότε δέ τις 
λοφρονούμενός τῳ βούλοιτο προπιεῖν., εἷλχεν ἐπὶ τὸν 
κρατῆ ρα, ἔνϑεν ἐπικύψαντα ἔδει ῥοφοῦντα 1 πίνειν ὥςπερ 
βοῦν. καὶ τῷ κωμάρχη ἐδίδοσαν λαμβάνειν δ,τι βούλοι-- 
το. ὃ δὲ ἄλλο μὲν οὐδὲν ἐδέχετο, ὅπου δέ τινα τῶν 

ὅϑσυγ) γῶν ἴδοι, πρὸς ἑαυτὸν ἀεὶ ἐλάμβανεν. ἐπεὶ δ᾽ ἦλ- 
ϑον πρὸς Χειρίσοφον, χατελάμβανον κἀχείνους σχηνοῦν- 
τὰς ἐστεφανωμένους τοῦ ξηροῦ χιλοῦ στεφάνοις, χαὶ δια- 
χονγοῦντας “Ἱρμενίους παῖδας σὺν ταῖς βαρβαρικαῖς στο-- 
λαῖς " τοῖς δὲ παισὶν. ἐδείκνυσαν ὥςπερ ἐνεοῖς διτε δέοι 

ϑάποιεῖν. ἐπεὶ δ᾽ ἀλλήλους ἐφιλοφρονήσαντο Χειρίσοφος : 
καὶ Ξενοφῶν, χοινῇ δὴ ἀνηρώτων τὸν χωμάρχην διὰ 

ς 

τοῦ περσίζοντος ἑρμηνέως τίς εἴη ἢ χώρα. ὃ δ᾽ ἔλεγεν ᾿ 
ὅτι ““ρμενία. καὶ πάλιν ἠρώτων τίνι οἱ ἵπποι τρέφοιν-- 
το. ὃ δ᾽ ἔλεγεν ὅτι βασιλεῖ δασμύς" τὴν δὲ πλησίον. 
χώραν ἔφη εἴγαι “Χάλυβας, χαὶ τὴν ὅδὸν ἔφραζεν ἢ εἴη. 

ϑϑκαὶ αὐτὸν τότε μὲν ᾧχετο ἄγων Ξενοφῶν πρὺς τοὺς 
ἑαυτοῦ οἰχέτας, χαὶ ἵππον ὃν εἰλήφει παλαΐτερον δίδω- 
σο τῷ κωμάρχῃ ἀναϑρέψαντι χαταϑῦσαι, ὅτι ἤχουσεν 

αὐτὸν ἱερὸν εἶναι τοῦ “Πλίου, δεδιὼς μὴ ἀποθάνῃ" ἔχε 

33. ὥςπερ ἐν εοῖς] παῖὰ, αὐ Οτδθοὶ βευυηομπὶβ ΘΧρετΈΡιιβ. 
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χάχωτο γὰρ ὑπὸ τῆς πορείας" αὐτὸς δὲ τῶν πώλων 
λαμιβάνει, χαὶ τῶν ἀλλ (ΟΥ στρατηγιῶν καὶ λοχαγῶν ἔδω-- 
χὲν ἑχάστῳ πῶλον. ἦσαν δ᾽ οἱ ταύτῃ ἵπποι κείονες μὲν 38 
τῶν Περσικῶν, ϑυμοειδέστεροι δὲ πολύ. ἐνταῦϑα δὴ χαὶ 
διδάσχει ὃ κωμάρχης περὶ τοὺς πόδας τῶν ἵππων καὶ 
τῶν ὑποζυγίων σαχία περιειλεῖν, ὅταν διὰ τῆς χιόνος 
ἄγωσιν" ἄνευ γὰρ τῶν σακίων κατεδύοντο μέχρι τῆς 
γαστρὸς. 

σιλ τ ἢ ΤΥΥΙ, 

ἴπάε ἀϊβε οοἴασο φτοξθοιΐ Ομ ῖγθεβ, Ἰδοοβοβ εἰ ῬΗδβίδαποϑ 
οἴδεμπάϊπι δισαπίςχιιθ. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἡμέρα ἦν ὀγδόη, τὸν» ἐιὲν ἡγεμόνα παραδί- 1 
δωσι Χειρισόφῳ, τοὺς δ᾽ οἰχέτας χαταλείπει τῷ χω- 
μάρχῃ, 1 πλὴν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἄρτι ἡβάσκοντος " τοῦτον δ᾽ 
᾿Επισϑένει ̓ ᾿ἠμφιπολίτῃ παραδίδωσι φυλάττειν, ὅπως εἰ 
καλῶς ἡγήσαιτο ἔχων καὶ τοῦτον ἀπίοι. χαὶ εἰς τὴν οἷ- 
χίαν αὐτοῦ εἰςεφόρησαν ὡς ἐδύναντο πλεῖστα, καὶ ἀνα- 
ζεύξαντες ἐπορεύοντο. ἡγεῖτο δ᾽ αὐτοῖς ὃ κωμάρχης λε..3 
λυμένος διὰ χιόνος " καὶ ἤδη τε ἦν ἐν τῷ τοίτω στα- 
ϑμῷ, χαὶ Χειρίσοφος αὐτῷ ἐχαλε ἐπάνϑη ὅτι οὐχ εἰς χώ- 
μας ἦγεν. ὃ δ᾽ ἔλεγεν ὅτι οὐχ εἶεν ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. 
ὃ δὲ “Χειρίσοφος αὐτὸν ἔπαισε μέν, ἔδησε δ᾽ οὔ. ἐκ δὲ 3 
τούτου ἐκεῖνος τῆς νυχτὸς ἀποδρὰς ᾧχετο καταλιπὼν 
τὸν υἱόν. τοῦτό γε δὴ Χειρισόφῳ χαὶ Ξενοφῶντι μόνον 
διάφορον. ἐν τῇ πορείᾳ ἐγένετο, ἢ τοῦ ἡγεμόνος κάχω- 
σις χαὶ ἀμέλεια. ᾿Επισϑένης δὲ ἠράσϑη τε τοῦ παιδὸς 
καὶ οἴκαδε κομίσας πιστοτάτῳ ἐχρῆτο. μετὰ τοῦτο ἐπο- 4 
εὐϑησαν ἑπτὰ ᾿σταϑμοὺς ἀνὰ πέντε “παρασάγγας τῆς 

ἡμέρας παρὰ τὸν Φᾶσιν ποταμόν, εὖρος πλεϑριαῖον. 
ἐντεῦϑεν ἐπορεύϑησαν σταϑμοὺς δύο παρασάγγας δέχα" 5 
ἐπὶ δὲ τῇ εἰς τὸ πεδίον ὑπερβολῇ ἀπήντησαν αὐτοῖς 
Χάλυβες καὶ Ταύχοι καὶ Φασιανοί. Χειρίσοφος δ᾽ ἐπεὶ 8 
χατεῖδε τοὺς πολεμίους ἐπὶ τῇ ὑπερβολῇ, ἐπαύσατο πο- 

Φ-- 

2. ἐχαλεπάνϑη τατῖου ἔοστωα ρσοὸ ἐχαλέπηνε εἴΐδπι Ογτορδϑά. 
ἯΙ. 1. 38. οριχιϊ58 Εἰ θιῖθ διιοοχίθιιθ σϑϑεϊταϊα οϑὶ.- 
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θευόμενος, ἀπέχων εἰς τοιάχοντα σταδίους, ἵνα μὴ κα- 
τὰ χέρας ἄγων πλ "ησιάσῃ τοῖς πολεμίοις " παρήγγειλε δὲ 
καὶ τοῖς ΔΥΡΒΝ παράγειν τοὺς λόχους, ὅπως ἐπὶ φά- 

Ὑ λαγγος 7 'ἔνοιτο τὸ στράτευμα. ἐπεὶ δὲ ἦλ ϑον οἱ ὀπισϑο- 
φύλαχες, συνεχάλεσε τοὺς στρατη) οὺς χαὶ λοχαγούς, χαὶ 
ἔλεξεν ἘᾺΝ ΟῚ μὲν πολέμιοι, (ὡς ὁρᾶτε, κατέχουσι τὰς 
ὑπεοβολὰς τοῦ ρους" ὥρα δὲ βουλεύεσϑαι ὅπως ὡς 

8 χάλλιστα ἀγωνιούμεϑα. ἐμοὶ μὲν οὖν δοχεῖ παραγγεῖλαι 
μὲν ἀριστοποιὲ εἴσϑαι τοῖς στρατιώταις, ἡμᾶς δὲ βουλεύε- 
σϑαι εἰτε τήμερον εἶτε αὔριον δοχεῖ ὑπεοβάλλειν τὸ 

9 ὅρος. ᾿Εμοὶ ὁέ γε, ἔφη ὃ Κιλεάνωρ, δοχεῖ, ἐπὰν τάχι-- 
στα ἀοιστήσωιιεν, ἐξοπλισαμένους (ὡς τάχιστα ἰέναι ἐπὶ 
τοὺς ἀρχιονιο, εἰ γὰρ διατρίψοιιεν τὴν τἤμιερον ἡμέραν, 
οἵ τε νῦν ἡμᾶς δριῦντες πολέμιοι ϑαῤῥαλειὀθὲέρθὶ ἕσον»-- 
ται χαὶ ἄλλους εἰχὺς τούτων ϑαῤῥούντων πλείους προς- 

1υγενέσϑαι. μετὰ τοῦτον Ξενοφῶν εἶπεν, ᾿Εγὼ δ᾽ οὕτω 
γιγνώσχω. εἶ μὲν ἀγάγχη ἐστὶ (ἰάχεσϑαι, τοῦτο δεῖ παρα- 
σχευάσασϑαι ὅπως (ὡς χράτιστα μαχούμεθα" εἰ δὲ 
βουλόμεϑα. ὡς ῥᾷστα ὑπερβάλλειν, τοῦτό μοι δοχεὶ 
σχεπτέον εἶναι ὅπως ἐλάχιστα μὲν τραύματα λάβω- 
μεν, (ὡς ἐλάχιστα δὲ σίύματα ἀνδρῶν ἀποβάλωμεν. 

11τὸ μὲν οὖν ὅρος ἐστὶ τὸ ὁριύμενον πλέον ἢ ἐφ᾽ ἑξή- 
χουτα στάδια, ἄνδρες δ᾽ οὐδαμοῦ φυλάττοντες ἡμιᾶς 
φανεροί εἶσιν" ἀλλ᾽ ἢ χατ᾽ αὐτὴν τὴν ὁδόν" πολὺ οὖν 
κοεῖττον τοῦ ἐρήμου ὦ ὄρους χαὶ κλέψαι τι πειρᾶσϑαι λα- 
ϑόντας χαὶ ἁρπάσαι φϑάσαντας, εἶ δυναίμιεϑα. μᾶλλον 

15ἢ πρὸς ἰσχυς οὰ χωρία χαὶ ἄνδρας παρεσκευασμένους μά- 
χέσϑαι. πολὺ γὰρ ῥᾷον ὄρϑιον ἀμαχεὶ ἰέναι ἢ διιαλὲς ΐ 
ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν πολεμίων ὄντων; καὶ γύχτωρ ἀμαχεὶ 
μᾶλλον ἂν τὰ ποὸ ποδῶν δρώη τις ἢ, ἐιεϑ'᾽ ἢ μέραν μα- 

1ὀχόμενος, καὶ ᾿ τραχεῖα τοῖς ποσὶν ἀμαχεὶ ἰοῦσιν εὖμε-. 
γεστέρα ἢ ἢ ὁμαλὴ τὰς κεφαλὰς βαλλομένοις. καὶ κλέψαε 
οὐχ ἀδύνατόν μοι δοκεῖ εἶναι, ἐξὸν μὲν νυχτὸς ἰέναι, 
ὡς μὴ ὁρᾶσϑαι, ἐξὸν δὲ ἀπελϑεῖν τοσοῦτον ὡς μὴ αἷς 
σϑησιν παρέχειν. δοχοῦμεν δ᾽ ἄν μοι ταύτῃ προςποιού 

14μενοι προςβάλλ είν ἐρημιοτέρῳ ἂν τῷ ἄλλῳ ἐ ὄρει χρῆσϑαι" 
μένοιεν γὰρ αὐτοῦ μᾶλλον ἀϑρόοι οἱ πολέμιοι. ἀτὰρ τ 

13. μένοιεν γὰρ} Οτοᾷ δἀάδεπάϊιπι διοταὲ ἄγ, εχ βαρευίουθα 
διρρ]θμάτσι σχηοπεὶ Μαϊβέας Ου. Ρ. 982... φομυραᾶτὰμῃβ Ἰἰοοί ΟΥ- 

΄ 

ι 
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ἐγὼ περὶ κλοπῆς συμβάλλομαι; « τις γὰρ ἔγωγε; ὦ 
Χειρίσοψε. ἀχοίω τοὺς “ακεδαιμιονίους ὅσοι ἑστὲ τῶν 
ὑμοίων εὐθὲς ἐκ παίδων χλέπττειν μιελετᾶν, χαὶ οὐχ αἷ- 
σχρὸν εἶναι ἀ λὰ χαλὸν χλέπτειν ὅσα μὴ χιυλύει γόιμιος. 
ὅπως δὲ ὡς κράτιστα “λέπτητε χαὶ πειρᾶσϑε λανϑάνειν, 15 
γόύμιμον ἄρα ὑμεῖν ἐστιν, ἐὰν ληφϑῆτε κλέπτοντες. πια- 

στιγοῦσϑαι. γῦν οὖν μάλα σοι καιρός ἐστιν ἐπιδείξα- 
σϑαι τὴν παιδείαν, καὶ φυλάξασϑαι μέντοι “ἢ ληφϑῶ- 
μὲν χλέπτοντες τοῦ ὅρους, ὡς ὁ πολλὰς πλη ηγὰς λά- 
βωμεν. “4λ)λὰ μέντοι, ἔφη ὃ “Χειρίσοφος, χἀγὼ ὑμᾶς 16 
τοὺς “41ϑηναίους ἀκούω δεινοὺς εἶναι χλέπτειν τὰ ὃδη- 
μόσια, καὶ μάλα ὄντος δεινοῦ τοῦ χινδύνου τῷ χλέπτον- 
τι, καὶ τοὺς κρατίστους μέντοι μάλιστα » εἴπερ ὑμῖν οἱ 

χράτιστοι ἄρχειν ἀξιοῦνται" ὥςτε ὥρα καὶ σοὶ ἐπιδεί- 
κγυσϑαι τὴν παιδείαν. ᾿Εγὼ μὲν τοίνυν, ἔφη ὃ Ξενο-1 
φῶν, ἕτοιμός εἶμι τοὺς ὀπισϑοφύλακας ἔχων, ἐπειδὰν 
δειπγήσωμεν, ἰέναι καταληψόμεγος τὸ ὅρος. ἔχω, δὲ χαὶ 
ἡγεμόνας" οἱ γὰρ "ἡ εἰνῆτες τίν ἐφεπομένον Σεῖν χλω- 

πῶν ἔλαβόν τινες ἐν εδρεύσαντες - χαὶ τούτων πυνθάνο- 
μαι ὅτι οὐχ ἀβατόν ἐστι τὸ ὅρος, ἀλλὰ νέμεται αἰξὶ 
χαὶ βουσίν" ὥςτε ἐάνπερ ἅπαξ λά βωμέν τι τοῦ ὅρους, 
βατὰ καὶ τοῖς ὑποζυγίοις ἕσται. ἐλπίς ἢ δὲ οὐδὲ τοὺς 18 
πολειιίους μενεῖν ἔτι. ἐπειδὰν ἰδωσιν ἡμᾶς ἐν τι ὁμοίῳ 
ἐπὶ τῶν ἄχρων" οὐδὲ γὰρ νῦν ἐθέλουσι καταβαίνειν ἡμῖν 
εἷς τὸ ἴσον. ὃ δὲ Χειρίσοφος εἶπε. Καὶ τί δεῖ σὲ Ἰέναι19 
χαὶ λιπεῖν τὴν ὀπισϑοφυλαχίαν; ἀλλὰ ἄλλοις πέμψον, 
ἂν μή τινὲς ἐθελούσιοι φαίνων ται. ἐκ τούτου ᾿Τριστώ-20 
γυμος Π]εϑυδριεὺς ἔρχεται ὁπλίτας ἔχων χαὶ ᾿ἡριστέας 
“Χἴος γι μνῆτας χαὶ Νικόμαχος Οἰταῖος γυμνῇ τας καὶ 
σύνϑημα ἐποιήσαντο ὁπότε ἔχοιεν τὰ ἄχρα πυρὰ χαίειν 
πολλά. ταῦτα συνϑέιϊενοι ἠοίστων" ἐχ δὲ τοῦ ἀορίστου 1 
προήγαγεν ὃ Χειρίσοφος τὸ στράτευμα πᾶν ὡς δέκα 

τορδοάϊαθ. Υ. 1. 21. αἰσχυνοίμην ἂν εἰπεῖν" νομίζοιμε γὰρ 
ἐμαυτὸν ἐοιχέναι. (Οὐιαπχίιαμν θὲ ππϑ]ΐοσοβ Πἰρτὶ γοβείζω. 

15. ὡς μὴ πολλὰς πληγὰς λάβωμεν πολλὰς πιαῖς ἀεβι ᾿ρτὶϑ 
τι] ϊουῖΐθιυι5. Αὐιθῖσιιο μα κἀπὶ μὲς ἀϊοίτεν φιοΐ Ρτορυῖο ἀρυὰ Πὶο- 
πΥ 5ἴτιπὶ Απεϊα. Βοπι. 1. Υ͂. Ρ' 881. Ἀ. εἰ δύναιντο ἑλεῖν τὸ ἔρυ-- 
μα ἐξ ἐφόδου" πολλὰς δὲ πληγὰς λαβόντες, ὑποστιάντων αὖ-- 
τοὺς τῶν ἔνδον, ἀπετράποντο. 17. χαὶ τούτων] 1ιϊθυὶ τούτων 
καί, χυοά δαὶ Ἰηνοτίθπαπι απξ ἐη τούτων δὲ ταυιϊαμάμπι, 



112 Π18Β. ΤΥ͂. ΟΑΡ. ΥἹ. 

σταδίους πρὺς τοὺς πολεμίους, ὅπως ὡς μάλιστα. δο- 
᾿ κοίη ταύτῃ προςἄξειν. 

22 ᾿Επειδὴ δὲ ἐδείπνησαν χαὶ νὺξ ἐγέ γετο. οἱ μὲν τα- 
χϑέντες ᾧχοντο, χαὶ καταλα μβάνουσι τὸ ῦρος, οἱ δὲ ἄλ- 
λοι αὐτοῦ ἀνεπαύοντο. οἱ δὲ πολέμιοι ἐπεὶ ἤσϑοντο ἐχό- 
μενον τὸ ὦρος, ἐγρηγόρεσαν καὶ ἔχαιον πυρὰ πολλὰ διὰ 

5ϑνυχτός. ἐπειδὴ δὲ ἡιέρα ἐγένετο. Χειρίσοφος μὲν ϑυ- 
σάμενος ἢ) γε κατὰ τὴν ὅδόν, οἱ δὲ τὸ ῦρος καταλαβόν- 

34τες ἐποῦ ΟῚ ἄχρα ἐπήεσαν. τῶν δ᾽ αὖ πολεμίων τὸ 
μὲν πολὺ ἔμενε εν ἐπὶ τὴ ὑπερβολῇ τοῦ ὕρους, «μέρος δ᾽ 
αὐτῶν ἀπήντα τοῖς χατὰ τὰ ΡΟΝ πρὶν δὲ ὁιιοῦ εἶ αι 
τοὺς πολλοὺς ἀλλήλων συμμιγνύασιν οἱ χυτὰ τὰ ἄχρα, 

ϑχαὶ γιχῶσιν οἱ “Ἔλλην ἐς καὶ διάνοια ἐν τούτω δὲ καὶ 
οἱ ἐχ τοῦ πεὺίου οἱ μὲν πελτασταὶ τῶν “Ελλήνων δρό-- 
μῳ ἔϑεον πρὸς τοὺς παρατεταγμένους, Χειρίσοφος. δὲ 

“θβάδην ταχὺ ἐφείπετο σὺν τοῖς ὁπλίταις. οἱ δὲ πολέμιοι 
οἱ ἐπὶ τῇ ὁδῷ ἐπειδὴ τὸ ἄνω ἑώρων ἡττώμενον, “εύ- 
γουσι" καὶ ἀπέϑανον μὲν οὐ πολλοὶ αὐτῶν, γέῤῥα δὲ 
πάμπολλα ἐλήφϑη" ἃ οἱ Ἕλληνες ταῖς μαχαίθαις χό-- 

οἼπτοντες ἀχρεῖα. ἐποίουν. ὡς δ᾽ ἀνέβησαν, ϑύσαντες χαὶ 
τρόπαιον στησάμενοι χατέβησαν εἰς τὸ 1 ΜΡ καὶ εἷς 
χώμας πολλῶν χαὶ ἀγαθῶν γεμούσας ἤλϑοϊ 

22. ἐγρηγόρεσαν τεβεϊειϊε Ῥουβοπιιβ. ΓΒ ρόσιιπὶ βουϊρτιτα ἔγρη- 
γόρησαν ἴὰπε οἰΐϊπι σομπῖνα Αἰιϊοἰβῖας τιϑιι5 οδδὲ Απιαιϊοἰβα Β6Κ-- 
Κειΐ γ. 96. 59 γβοῖθ 11 πουτάπιαν σϑυριμπ γρηγορεῖν τεῖθοε- 
σιιηΐ. 24. ὁμοῦ --- ἀλλ ἡλω»} ἘΧΑΙΒΊΕΟΣ τιβιθ αϑὶ σϑηϊῖῖνο φυδπι 
ἀαῖῖνο ἰπποι ὁμοῦ. ϑόρβόοῖοβ ΡΒΙοσιεῖα ν. .1218. “ἐγὼ μὲν 
ἤδη καὶ πάλαι νεὼς ὁμοῦ στείχων ἂν ἣν σοι τῆς ἐμῆς. θα 
ἔρϑυστα ἀαϊίνιμ Ηἷο εχ ἀεἰδιϊουίθιι θυ ΠΠ]αΐαμι οουγθχίπιιβ, 
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ΡΟ ὝὙΙΝ, 

Ηΐπο ἴῃ Τ ΔΘ οστιτν ἔθουτ πὶ Ὀρτυ δτϊτιπξ, ἱπεΐθεπιο ρον (ΒΑ Βιῖπὶ 
δου βὴπουτπιαιιθ γϑοίοποα δἀ τιὐδξω. 4186 τοσαθϑῖιιν ΟΥ̓ Πιπἶδ8. 
Τὶ ἀϊτιοα ἐἰϊπουὶς ἀοοθρίο ἀϊθ «πο ἴῃ πιοπΐθιν Τ ΒΘΟΒ ΘΠ. δβοθῶπ 
ἀυιπῖ, τἰθθ βιιμγἃὰ ΟὨη65 ἰϑθῖα1ἃ τᾶ ἀϑριοϊτιπὲ. 

Ἔχ δὲ τούτων ἐπορεύϑησαν εἷς “Ταύχους σταϑιμοὺς 
πέντε παρασάγγας τριάκοντα. χαὶ τὰ ἐπεεήδεια ἐ ἐπέλιπε" 

χωρία γὰρ χουν ἰσχυρὰ οἱ Ταύόχοι, ἐν οἷς καὶ τὰ ἐπι- 
τήδεια πάντα εἶχον ἀνακεκοκεισμεένοι. ἐπεὶ δ᾽ ἀφίκοντο 
πρὸς χωρίον ὃ πόλιν κιὲν οὐκ εἶχεν οὐδ΄ οἰκίας, συνελη;- 
ἰχυϑότες δ᾽ ἦσαν αὐτόσε χαὶ ἄνδρες χαὶ γυναῖχες καὶ 
ἱατήνη πολλά, “Χειρίσοίος μὲν πρὸς τοῦ ξ0 προς ἔβαλλεν 
Πεὐϑὺς ἥκων" ̓ ἐπειδὴ δὲ ἢ πρώτη τάξις ἀπέκαμνεν, ἄλλη 
προςει χαὶ αὖϑις ἀλ] λη" οὐ γὰρ ἣν ἀϑρόοις περιστῆ -- 

γαι, ἀλλὰ ποταμὸς ἣν χύχλῳ. δμειδὴ δὲ Ξενοφῶν ἦλϑε 
ὺν τοῖς ἀφ μάνα ρας καὶ Λα φεοώδένει χαὶ ὁπλίταις, 

Ἰένταῦϑα δὴ λέγει “Χειρέσοφος, Εἰς χαλὸν ἥχετε" τὸ γὰρ 
Ἰχωρίον αἱρετέον᾽ τῇ γὰρ, στρατιᾷ οὐχ ἔστι τὰ ἐπιτή-- 
Ἰδεια, εἰ μὴ ληψόμεϑα τὸ χωρίον. ἐνταῦϑα δὴ κοινῇ 
Ἰέβουλεύοντο " καὶ τοῦ Ξενοφῶντος ἐρωτιῶντος τί τὸ κω- 
Ἰλῦον εἴη εἰςελϑὲε ἵν εἶπεν ὃ Χειρίσογος, [:2.λΔ} μέα αὕτη 
πάροδός ἐστιν ἣν ὑρῶς" ὅταν δέ τις ταύτῃ, πειρᾶται 
ἀφιέναι, κυλινδοῦσι λίϑους ὑπὲρ ταύ της τῆς ὑπερεχού-- 
ἧς πέτρας" ὃς δ᾽ ἂν χαταληφϑῆ, οὕτω διατίϑεται. 
ἅμα δ᾽ ἔδειξε συντετριμμένους ἀνϑρώπους χαὶ σχέλη 
αἱ πλευράς. Ἢν δὲ τοὺς λίϑους ἀναλώσωσιν, ἔφη. ὃ 
Ξενοφῶν, ἄλλο τι ἢ οὐδὲν κωλύει παριέναι; οὐ γὰρ 

5 - ,͵ 

ἢ ἐκ τοῦ ἐναντίου ὁρίῦμεν εἰ μὴ ὀλίγους τούτους ἀν- 
ροώπους ; χαὶ τούτων, δύο ἢ τρεῖς ὡπλισμένους. τὸ δὲ 
ωρίον, ὡς χαὶ σὺ δρᾷς, σχεδὸν τρία ἡμίπλεϑρά ἐστιν 
δεῖ βαλλομένους δε εῶν, τούτου δὲ ὅσον πλέϑρον 

ασὺ πίτυσι διαλειπούσαις μεγάλαις, ἀνθ᾽ ὧν ἑστηχό- 
ες ἄνδρες τί ἂν πάσχοιεν ἢ ὑπὸ τῶν φερομένων λέ 
ων ἢ ὑπὸ τῶν κυλινδου “νων; τὸ λοιπὸν οὖν ἤδη 
ἔγνεται ὡς ἡμίπλεθοον, ὃ δεῖ ὅταν λωφήσωσιν οἱ λί- 

ι παραδραμεῖν. “4λλὰ εὐϑύς, ἕξη ὃ “Χειρίσοφος, ἐπει- 
ἃν ἀρξώμεθα εἰς τὸ δασὺ προςιέναι, φέρονται οἱ λί- 

ὶῷ 

ων 
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ϑοι πολλοί. Τὐτὸ ἄν, ἔρη, τὸ δέον εἴη ϑᾶττον 7ὰρ , 
ἀναλώσουσι τοὺς λίϑους. ἀλλὰ πορευώμεθα ἔνϑεν ἡμῖν " 
μικρόν τι παραδραμεῖν ἔσται, ἣν δυνώμεϑα, καὶ ἀπελ- 
ϑεῖν ὀὥδιον, ἢν βουλώμεθα. 

8 -ὙΔΑΙΡΈΘΣ ἐπορεύοντο Χειρίσοφος χαὶ Ξενοφῶν. χαὶ 7 
Καλλίμαχος Παῤῥάσιος λοχαγός " τούτου γὰρ ἤ ἤγειιο- , 
γία ἣν τῶν ὀπισϑοφυλάκων “λοχαγῶν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρα" ᾿ 
οἱ δᾷ ἄλλοι λοχαγοὶ ἔιιεγον ἐν τῷ ἀσφαλεῖ. μετὰ τοῦτο 
οὖν ἀπῆλϑον ὑπὸ τὰ δένδρα ἄνϑοωποι ὡς ἑβδομιήκον-. , 
τα, οὐχ ἀϑροόοι ἀλλὰ καϑ' ἕνα, ἕχαστος φυλαττόμενος. : 

9 ὡς ἐϑύρατο! “Ἵγασίας δὲ ὃ Στυμφάλιος χαὶ ᾿“ριστώνυ- 7 
' μος “Μ]εϑυδριεὺς χαὶ οὗτοι τῶν ὀπισϑοφυλάχων λοχα- 

γοὶ ὄντες. χαὶ ἄλλοι δέ, ἐφέστασαν ἔξω τῶν δένδοων τ᾿ 
οὐ γὰρ ἣν ἀσφαλὲς ἐν τοῖς δένδροις ἑστάγαι πλεῖον ἢ 

ΤΟτὸν ἕνα λόχον. ἔνϑα δὴ Καλλίμαχος. μηχανᾶταί τι" 
προέτρεχεν ἀπὸ τοῦ δένδοου ὑφ᾽ ὦ ἣν αὐτὸς δύο ἢ; 
τρία βήματα" ἐπεὶ δὲ οἱ λίϑοι φέροιντο, ἀνεχάζετο εὖ-- 
πετῶς" ἐφ᾽ ἑχάστης δὲ προδρομῆς πλέον ἢ δέχα ἅκιαξαι 

41πετρῶν ἀνηλίσχοντο. ὁ δὲ .1)ασίας ὡς ὁρᾷ τὸν ΪΚαλλίμα-:: 
χον ἃ ἐποίει, χαὶ τὸ στράτευμα πᾶν ϑεώμενον, δείσας: 
μὴ οὐ πρῶτος παραδράμοι εἰς τὸ γωρίον, οὔτε τὸν Χ4ρι--- 
στώνυμον πλησίον ὄντα παραχαλέσας οὔτε Εὐρύλοχον" 
τὸν “Τουσιέα ἑταίρους ὄντας οὔτε ἄλλον οὐδένα χωρεῖ! 

13αὐτός, χαὶ παρέρχεται πάντας. ὃ δὲ Καλλίμαχος ὡς: 
ἑώρα αὗτον παριόντα, ἑπιλ ἀμβάνεται αὐτοῦ τῆς ἴτυος “' 
ἐν δὲ τούτο") παρέϑει αὐτοὺς “1ριστιύνυμος ]εϑυδοιεύς,. 
χαὶ μετὰ τοῦτον Εὐρύλοχος “Πουσιεύς " 'πάντες “γὰρ οὗ-. 
τοι ἀντεποιοῦντο ἀρετῆς χαὶ διηγωνίζοντο πρὸς «ἀλλή-: 
λους" χαὶ οὕτως ἐρίζοντες αἱροῦσι τὸ χωρίον. ὡς γὰρ᾽ 

13ἅπαξ εἰςξέδραμον, οὐδεὶς πέτρος ἄνωϑεν ἣν ἔχϑη. ἐνταῦ-' 
ϑα δὴ δεινὸν ἤν ϑέαμα. αἱ γὰρ υναῖκες ῥίπτουσαι τὰ; 
παιδία εἶτα χαὶ ἑαυτὰς ἐπικατεῤῥίπτουν, καὶ οἱ ἄνδρε 
ὡςαύτως. ἔνϑα δὴ καὶ “ϊνείας Στυμφάλιος λοχαγὸ 
ἰδών τινὰ ϑέοντα ὡς ὀέψοντα ἑαυτὸν στολὴν ἔχοντα χα- 

44λὴν ἐπιλαιιβάνεται ὡς χωλύσων. ὃ δὲ αὐτὸν ἐπισπᾶτα 

Ν 

“». ἥδ ἴω, ««ὩΦΞἰϑ-  ἄθιχαῳ ΠΣ δος ο. 

κὰκ ὔμμ  α ἠδ εἰ τσ, πὰ δέ ω ΝΣ ΕΨΨΕ 

-“-ὖῖ«0.ι Νκ ὅν “«Φ “Ὃ“«, ὦ»... 

10. δύο ἢ τροία βηματαὶ ΤΑΒεὶ ἈΠ χαοῖ δύο χαὶ τρία. 8ὶς 
ΠΟΡΒΟΝ 46 τίς αι. ΙΥ̓. ά. λίϑων ἁμάξας τέτταρας χαὶ πέντ. 

ὙΡῚ ἢ πέντε γϑρομερὰϊ ϑοβποίἠοθγιις ρῥ. 474. Ρειβᾶβρθ 1ὰ Ρο 
ἰγβίμβ: ν. ϑοβύνεισῃ. το]. Υ. γν. 2595. 
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καὶ ἀμφότεροι ὥχοντο κατὰ τῶν πετριῦν φερόμενοι χαὶ 
ἀπέϑανον. ἐντεῦ ϑεν ἄνθοωποι μιὲν πάνυ ὀλίγοι ἐλήφϑη- 
σαν, βόες δὲ χαὶ ὄνοι πολλοὶ χαὶ πρόβατα. 

Ἔντεῦϑεν ἐπορεύϑη σαν διὰ Χαλύ ὑρων σταϑμοὺς ἑπτὰ 5 
παρασάγ) ας πεντήκοντα. οὗτοι ἦσαν ὧν διῆλθον ἀλχι- 
μώτατοι, χαὶ εἰς χεῖρας ἤεσαν. εἶχον δὲ ϑώρακας λε- 
γοῦς μέχρι τοῦ ἤτρου ̓ ἀντὶ δὲ τῶν πτερύγων σπάρτα 
πυχνὰ ἐστοσμιμένα. εἶχον δὲ καὶ κνημῖδας καὶ χράνηϊ8 
καὶ παρὰ τὴν ζώνην μαχαίριον. ὅσον ξυήλην “Ἰάχωνι- 
χήν, ῳ ἔσφαττον ὧν κρατεῖν δύναιντο, καὶ ἀποτέμνον- 
τὲς ἂν τὰς κεφαλὰς ἔχοντες ἐπορεύοντο, καὶ ἦδον καὶ 

ἐχόρευνον πότε οἱ πολέμιοι αὐτοὺς ἐν κξαϑι ἕμελλον. εἴ- 
χον δὲ χαὶ δόου ὡς πεντεχαίδεχα πη χῶν μίαν λόγχην 
ἔχον. οὗτοι ἐνέιιενον ἐν τοῖς πολίσιιασιν" ἐπεὶ δὲ παρέλ-17 

ϑοιῖιεν «οἱ “Ἕλληνες, ἑίποντο ἀεὶ μαχόμενοι. ὥχουν δὲ ἐν 
τοῖς ὀχυροῖς, χαὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐν τούτοις ἀναχεχομι-- 

 σμένοι ἦσαν" ὥςτε μηδὲν λαμβάνειν αὐτόϑεν τοὺς “Ελ- 
ληνας, ἀλλὰ διετράφησαν. τοῖς κτήνεσιν ἃ ἐχ τῶν Ταύ- 
χων ἔλαβον. ἐκ τοῦ τοῦ οἱ Ἕλληνες ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν 510-18 
'πᾶσον ποταμόν, εὖ ρος τεττάρων πλέϑοων. ἐγτεῦϑεν ἑπο-- 

᾿ρεύϑησαν διὰ Σχυϑινῶν, σταϑμοὺς τέτταρας παρασάγ- 
γας εἴχοσι διὰ πεδίου εἰς χώμας" ἐν αἷς ἔμειναν ἡκιέ- 
ρας τρεῖς καὶ ἐπεσιτίσαντο. ἐντεῦϑεν δὲ ἦλϑον σταϑμοὺς 19 
τέτταρας παρασάγγας εἴχοσι πρὸς πόλιν μεγάλην καὶ 
εὐδαίμονα καὶ οἶχου μένην ἢ ἐχαλεῖτο Γυιινίας. ἐκ ταύῦ-- 
της ὃ τῆς χώρας ἄρχων τοῖς “Ἕλλησιν ἢ "γεμόνα πέμπει, 
ὅπως διὰ τῆς ἑαυτιῶν πολειίας χώρας ἄ; Ὅι αὐτούς. ἐλ-20 

ϑὼν δ᾽ ἐχεῖνος λέγει ὅτι ἄξει οὐδ μα πέντε: ἡμερῶν εἰς 
χωρίον ὅϑεν ὄψονται ϑάλατταν" εἰ δὲ μή, τεϑνάναι 
ἐπηγγέλλετο. χαὶ ἡγούμενος ἐπειδὴ ἐ ἐν »ἔθαλεν εἰς τὴν ἕαυ- 
τοῖς πολειιίαν, παρεχελεύετο αἰϑειν καὶ φϑείρειν τὴν 
χώραν" ᾧ χαὶ δῆλον ἐγένετο ὅτι τούτου ἕνεχα ἔλϑοι, 
οὐ τῆς τῶν Ἕλλή) ΟΣ εὐνοίας. καὶ ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸ] 
ὄρος τῇ πέμπτῃ ἡμέρᾳ" ὄνομα δὲ τῷ ὄρει ἣν Θήχης. 
ἐπειδὴ δὲ οἱ τιρτῦτοι ἐγένοντο ἐπὶ τοῦ ὄρους καὶ κατεῖ-- 
δον ν τὴν ϑάλατταν, χραυγὴ πολλὴ ἐγένετο. ἀχούσας δὲ ῶ 
ὃ Ξενοφῶν χαὶ οἱ ἀπ δε λῶώκας ὠήϑθη σαν ἔμπροσϑεν 

ἷ 

" 

19. ἑαυτῶν} ΠΙοταμν ααΐ μῬᾶτεραπὶ δυῖς ἀγπαβίαθ. 8ϑὲὶς ἕἑαυ- 
τοὺς οδὶ 11}, 5. 10. 
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ἄλλ ους ἐπιτίϑεσϑαι πολεμίους " ἑίποντο γὰρ χαὶ ὄὕπισϑεν 
οἱ ἐκ τῆς καιομένης χώρας, καὶ αὐτῶν οἱ ὑπισϑοφύλα- 
χες ἀπέχτεινάν τέ τινὰς καὶ ἐζώγρησαν ἐνέδοαν ποιησά- 
μενοι, χαὶ γέῤῥα ἔλαβον δασειῶν βοῶν ὠμοβόεια ἀμφὶ 

φϑτὰ εἴχοσιν. ἐπειδὴ δὲ᾽ βοὴ πλείων τε ἐγίγνετο καὶ ἐγγύ- 
τερον χαὶ οἱ ἀεὶ ἐπιύντες ἔϑεον δρύμῳ ἐπὶ τοὺς ἀεὲ 
βοῶντας χαὶ πολλῷ μιείζων ἐγίγν ἐτὸ ἡ βοὴ ὅσῳ δὴ πλεί- 
οὺς ἐγίγνοντο, ἐδύκει δὴ μεῖζόν τι εἰναι τῷ Ξένος ὥντι" 

,άχαὶ ἀναβὰς ἐφ᾽ ἵππον καὶ «Αὐύχιον χαὶ τοὺς ἱππέας 
ἀναλαβὼν παρεβοήϑει" χαὶ τάχα δὴ ἀχοίουσι βοώντων 
τῶν στουατιωτῶν άλαττα ϑάλαττα καὶ παρεγγυώντων. 
ἐγϑα δὴ ἔϑεον ὕπαντες χαὶ οἱ ὑπισϑοφύλαχες, χαὶ τὰ 

Ξ. .,ω,, - Ἢ , ὴ 

οϑύποϊζύγια ἠλαύνετο χαὶ οἱ ἵπποι. ἐπεὶ δὲ ἀμέχοντο πάν- 
τες ἐπὶ τὸ ἄχρον, ἐνταῦϑα δὴ περιέθαλλον ἀλλήλους 
καὶ στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς δαχρύοντες. καὶ ἐξαπίνης 
ὅτου δὴ παρεγγυήσαν τος οἱ στρατιῶται φέρουσι λίϑους 

2θκαὶ ποιοῦσι κολωνὸν μὲ ἔγαν. ἐνταῦῖϑα ἀγετίϑεσαν δερ-- 
᾿ ͵ 

μάτων τλῆ ϑος ὠμοβοείων καὶ βαχτηρίας χαὶ τὰ αἰχμά- 
λωτα γέῤῥα, χαὶ ἢ ἤ) “μὼν αὐτός μἐς κατέἕτεμινξ τὰ γέῤ- 

2706 χαὶ τοῖς ἄλλοις διεχεχεύεεο. μετὰ ταῦτα τὸν ἡγεμό-- 

να οἱ Ἕλληνες ἀποπέμπουσι δῶρα δόντες ἀπὸ κοινοῦ, 
ἅππον χαὶ φιάλην ἀργυρᾶν χαὶ σχευὴν Περσιχὴν καὶ Ἰ 
δαρειχοὺς δέχα" ἤτει δὲ “μάλιστα τοὺς δαχτυλίους, χαὶ 
ἔλαβε πολλοὺς παρὰ τῶν στρατιωτῶν. κιύμην δὲ δεί- 
ξας αὐτοῖς οὗ σχηγή σοῦσι χαὶ τὴν ὁδὸν ἣν πορεύσον- 
ται εἰς Ἴ]άχρωνας, ἐπεὶ ἑσπέρα ἐγένετο, ᾧχετο τῆς νυ- 
χτὸς ἀπιών. 

στ ἍΝ 

[τὸν Ῥοὺ Μίδογοπθϑ ρϑοδέτιπη. ᾿υδηβὶξιιβ 1 (ο]οΒἄο. (ο1}- 
οἰ ο βία πεθιι5 ἔπι σαὶ β Τυδρεοζιιῃΐθηι νϑμϊυπξ ἀσρθοπὶ σχδθοᾶπῃν, 
πὲ ᾿ἀ15 σοἰεθυαμεϊβ τ οἱἱβ 56 δχϑοϊσιμῖ. 

1 Ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν οἱ Ἕλληνες διὰ ΠΤακρώ- 
γνὼν σταϑιιοὺς τρεῖς παρασάγγας δέχα. τῇ πρώτῃ. 
ἡμέρᾳ ἀφίχοντο ἐπὶ τὸν ποταμὸν ὃς ὥριξζε τὴν τῶν 

2 Παχρώνων χαὶ τὴν τῶν Σχυϑινῶν. εἶχον δ᾽ ὑπερδέξιον 

ἐ ϑς. 

«ας, «ἡ . 
“-. .ς 

-- σον -..- - --------:-: 

».»» 

τῷ φ-᾿ 

, ον ἔπ, ΦᾺ 
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"ς -- 

χωρίον οἷον χαλεπώτατον χαὶ ἐξ ἀριστερῶς ἄλλον πο- 
αν εἰς ὃν ἐνέβαλλεν ὁ δοίζων δι᾿ οὗ ἔδει διαβῆναι. 

γ δὲ οὗτος δασὺς. δένδρεσι παχέσι μὲν οἵ, πυχνοῖς δέ. 
ρυξιν ἐπεὶ προςῆλθον οἱ Ἕλληνες ἔχοπτον, σπεύδοντες 
“ἔχ τοῦ χωρίου (ὡς τάχιστα δρελϑεῖν; οἱ δὲ Π]άχρωνες 
ἔχοντες γέῤῥα χαὶ λόγχας καὶ τριχίνους χιτῶνας χαταν-- 
τιπέρας τῆς διαβάσεως παρατεταγμένοι ἦσαν χαὶ ἀλλή- 

.ἅοις διεκελεύοντο χαὶ λίϑους εἰς τὸν ποταμιὸν ἐῤρίπτουν" 

ἐξιχνοῦντο δὲ οὐ οὐδ᾽ ξἤλαπτον οὐδέν. 
Ἔνϑα δὴ προςέρχεται τῷ Ξενοφῶντι τῶν πελτα- 

στῶν τις ἀνὴρ ᾿ϑήνησι φάσχων δεδουλευκέναι, λέγων 
ὅτι γιγνώσκοι τὴν φωνὴν τῶν ἀνθρώπων. καὶ οἴκει, 
ἔφη, ἐμὴν ταύτην πατρίδα εἶναι" χαὶ εἶ μή τι κωλύει, 
ἐθέλω αὐτοῖς διαλεχϑῆναι. “4λλ᾽ μον κωλύει, ἔφη, 
ἀλλὰ διαλέγου χαὶ μάϑε πρῶτον τίνες εἰσίν. οἱ δ᾽ εἴ- 
πον ἐρωτ σαντος ὅτι Δ]άκρωνες. πήρην τοίνυν, ἔφη, 
αὐτοὺς τί ἀντιτετάχαται χαὶ χϑῆς τουσιν ἡμῖν πολέμιοι 
εἶναι. οἱ δ᾽ ἀπεχοίναντο, Ὅτι καὶ ὑμεῖς ἐπὶ τὴν ἡμιετέ- 
ραν χώραν ἔρχεσϑε. λέγειν ἐχέλευον οἵ στρατηγοὶ ὅτε 
οὐ χαχῶς γε ποιήσοντες, ἀλλὰ βασιλεῖ πολειιήσαντες 

᾿ἀπερχόμεϑα εἷς τὴν Ἑλλάδα, χαὶ ἐπὶ ϑάλατταν βουλό- 
μ{εϑα ἀφικέσϑαι. ἠρώτων ἐχεῖνοι εἰ δοῖεν ἂν τούτων 
τὰ πιοτά. οἱ δ᾽ ἔφασαν χαὶ δοῦναι χαὶ λαβεῖν ἐθέλειν, 
ἐντεῦϑεν διδόασιν οἱ Δ]άκρωνες βαρβαριχὴν λόγχην τοῖς 
“Ἕλλησιν, οἱ δὲ Ἕλληνες ἐχείνοις “Ελληνικήν" ταῦτα γὰρ 
ἔφασαν πιστὰ εἰναι" ϑεοὺς δὲ ἐπεμαρτύραντο ἀμφό- 
τέροι. 

Μετὰ δὲ τὰ πιστὰ εὐθὺς οἱ Πάκρων ς τὰ δένδρα 
συνεξ ἔκοπτον τήν τε ὑδὸν ὡδοποίουν ὡς διαβιβάσοντες 
ἐν μέσοις ἀναμεμιγμένοι τοῖς Ἕλλησι, χαὶ ἀγορὰν οἵαν 
ἐδύναντο παρεῖχον, χαὶ παρήγαγον ἐν τοισὶν ἡμέραις ἕως 
ἐπὶ τὰ Κόλχων ὅρια κατέστη σὰν τοὺς Ἕλληνας. ἐνταῦ-. 
ϑα ἦν ὕρος μέγα, προςβατὸν δέ; χαὶ ἐπὶ τούτου οἱ 
Κόλχοι παρατεταγμένοι ἦσαν. χαὶ τὸ μὲν πριῦτον οἱ 
Ἕλληνες ἀντιπαρετάξαντο χατὰ φάλαγγα ὡς οὕτως ἄ- 
ξοντὲς πρὸς τὸ ρος" ἔπειτα δὲ ἔδοξε τοῖς στρατηγοῖς 

βουλεύσασθαι συλλεγεῖσιν ὅπως ὡς χάλλιστα ἀγωνιοῦν- 

Σ κι . . ΝΑ " ι Ψ . 2. δι᾿ οὗ] τὸν ὁρίζοντα ᾿μιο Πσο. 9. μέγα μὲν ϑοβμοίοναβ. 
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10ται. ἔλεξεν οὖν Ξενοφῶν ὅτι δοχεῖ παύσαντας τὴν φά- 
λαγγα λόχους ὀρϑίους ποιῆσαι" ἢ μὲν γὰρ φάλαγξ δια- 
σπασϑη σεται εὐϑύς" τῇ μὲν γὰρ ἄνοδον τῇ ὁὲ εὔοδον 
εὑρήσομεν τὸ ὅρος" καὶ εὐϑὺς τοῦτο ἀϑυμίαν ποιήσει 
ὅταν τεταγμένοι εἰς φάλαγγα ταύτην διεσπασμένην ὁ ορῶ- 

11σιν. ἔπειτα ἣν μὲν. ἐπὶ πολλοὺς τεταγμένοι προςάγωμεν, 
περιττεύσουσιν ἡμῶν οἵ πολέμιοι χαὶ τοῖς περιττοῖς χθη- 
σονται ὅτι ἂν βούλωνται" ἐὰν δὲ ἐπ᾿ ὀλίγων τεταιγμέ- 
γοι ἴωμεν, οὐδὲν ἂν εἴη ϑατνμαστὸν εἶ ἀἰδιύμα ἡμῶν 

φάλαγξ ὑπὸ ἀϑρόων καὶ βελ ὧν καὶ ἀνϑριύπων πολ- 
λῶν ἐμπεσόντων" εἰ δέ πῇ τοῦτο ἔσται, τῇ ὕλη φάλ .αγ- 

12γεωι χαχὸν ἔσται. ἀλλά μοι δοχεῖ ὀοϑίους τοὺς λόχους 
ποιησαμένους τοσοῦτον χωρίον κατασχεῖν διαλείποντας 
τοῖς λόχοις ὅσον ἔξω τοὺς ἐσχάτους λόχους γενέσϑαε 

τῶν πολεμίων χεράτων" χαὶ οὕτως. ἐσώμεϑα τῆς τὲ τῶν 

πολεμίων φάλ αγγος ἔξω οἱ ἔσχατοι λύχοι, καὶ ὀρϑίους 
ἄγοντες οἱ χράτιστοι ἡμῶν πρῶτον προςίασιν, ἢ τὲ ἂν 

13εὔοδον ἢ ταύτῃ ἕκαστος ἄξει ὃ λόχος. καὶ εἴς τε τὸ 
διαλεῖπον οὐ ῥάδιον ἐ ἕσται τοῖς πολ ἑμίοις εἰςελ ϑεῖν ἔνϑεν 
χαὶ ἔνϑεν λόχων ὕντιων, διακόψαι τε οὐ ῥάδιον ἔσται λό- 
χον ὕρϑιον προςιόντα. ἐάν τέ τις πιέζηται τῶν λόχων, 
0 πλησίον βοηϑή σει. ἢν τε εἷς πῇ δυνηϑῇ τῶν λόχων 
ἐπὶ τὸ ἄχρον ἀναβῆναι, οὐδεὶς μηκέτι μείνῃ τῶν πολε- 

1ἀμίων. ταῦτα ἔδοξε, χαὶ ἑποίουν ὀρϑίους τοὺς “λόχους. 
Ξενοφῶν δὲ ἀπιὼν ἐπὶ τὸ εὐώνυμον ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ 
ἔλεγε τοῖς στρατιώταις, “ἄνδρες, οὑτοί εἰσιν οὃς ὑρᾶτε 
μόνοι ἔτι ἡμῖν ἐμποδὼν τὸ μὴ ἤδη εἶναι ἔνϑα πάλαι 
ἐιεόύθομεν.. τούτους, ἤν πως δυνώμεϑα, χαὶ ὠμοὺς δέξ 
καταφαγεῖν. 

13 Ἐπεὶ δ᾽ ἐν ταῖς γώραις ἕχαστοι ἐγένοντο χαὶ τοὺς 
λόχους ὀρϑίους ἐποιήσαντο, ἐγένοντο μὲν λόχοι τῶν 
ὁπλιτῶν ἀμφὶ τοὺς ὁ ἡγδοήχοντα, ὃ δὲ λόχος ἕχαστος 
σχεδὸν εἰς τοὺς ἑκατόν" τοὺς δὲ πελταστὰς “καὶ τοὺς 
τοξότας τριχῇ ἐποιήσαντο, τοὺς μὲν τοῦ εὐωνύμου ἕξω, 
τοὺς δὲ τοῦ δεξιοῦ, τοὺς δὲ χατὰ μέσον, σχεδὸν ἑξα-- 

λθχοσίους ἑχάστους. ἐκ τούτου παρηγγύησαν οἱ στρατηγοὶ 

12. πρῶτον] πρῶτοι ϑίερβϑηιβ. 14. ὠμοὺς δεῖ “χαταφαγεῖν} 

δας. 
.-- Δ 

Ξ'ο --Ξ “ {τὰ «ρ σξε-. τὸ ἘΠ χε’ σα Φ ἘῸῸὩ τ 

Ηοπιοττβ Π. ὃ, 38. ὠμὸν βεβρώϑοις Πρίαμον Πριάμοιό τε “ἢ 
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1 ὄχεσϑαι" εὐξάμενοι δὲ καὶ παιανίσαντες ἐπορεύοντο. 
χαὶ Χειρίσοφος μὲν καὶ Ξενοφῶν καὶ οἱ σὺν αὖ τοῖς πελ-- 
ασταὶ τῆς τῶν πολεμίων φάλαγγος ἔξω γενόμενοι ἐπο- 
εὔοντο " οἱ δὲ πολέμιοι ὡς εἶδον αὐ τούς. ἀν τιπαραϑέον- 1 

τες οἱ μὲν ἐπὶ τὸ δεξιὸν οἱ δὲ ἐπὶ τὸ εὐώνυμον δεε- 
πάσϑησαν. καὶ πολὺ τῆς αὑτῶν φάλαγγος ἐν τῷ μέ- 
(υ κενὸν ἐποίησαν. ἰδόντες δὲ αὐτοὺς διαχάζοντας οἱἡ8 
“ατὰ τὸ ᾿Ἰοχαδιχὸν πελτασταί. ὧν ἦρχεν «Ἵϊσχίνης ὃ 
᾿Ἄχαρνάν. νομίσαντες φεύγειν ἀνὰ χράτος ἔϑεον" καὶ 
οὗτοι πρῶτοι. ἐπὶ τὸ δοος ἀναβαίνουσι" συ: νεφείπετο δὲ 
αὐτοῖς χαὶ τὸ ᾿Ἰοχαδιχὸν ὁπλιτιχόν. ὧν ἦργε Κλεάνωρ 
ὃ Ὀρχομιένιος. οἱ δὲ πολέμιοι. ὡς ἤρξαντο θεῖν, οὐχέτι1" 
ἔστησαν, ἀλλὰ φυγῇ ἄλλος ἄλλῃ ἐτράπετο. οἱ δὲ ἽἝ- 
ληνὲς ἀναβάντες ἐστρατοπεδεύοντο ἐν πολλαῖς κώμαις 
καὶ τἀπιτήδεια πολλὰ ἐχούσαις. χαὶ τὰ μὲν ἀλλα οὐδὲνξ0 
ἦν ὅτι χαὶ ἐθαύμασαν" τὰ δὲ σμήνη πολλὰ ἦν αὗτό- 
ϑι, καὶ τῶν κηρίων ὅσοι ἔφαγον τῶν στοατιωτῶν πάν- 
τὲς ἀφοονές τε ἐγίγνοντο καὶ ἤμουν χαὶ κάτω διεχώρει 
Ἰαύτοῖς καὶ ὀοϑὸς οὐδεὶς ἠδύνατο ἵστασϑαι, ἀλλ᾽ οἱ 
᾿χμεὲν ὀλίγον ἐδηδοχότες σφόδρα ἐεἰεϑύουσιν ἐιώχεσαν, οἵ 
᾿δὲ πολὺ μαινομένοις, οἱ δὲ χαὶ ἀποϑνήσκουσιν. ἔχειντο 1 
δὲ οὕτω πολλοὶ ὥςπερ τροπῆς γεγενημένης, καὶ πολλὴ 
ἦν ἀϑυμία. τῇ ὁ ὑστεραίᾳ ἀπέϑανε μὲν οὐδείς, ἀμφὶ 
δὲ τὴν αὐτήν που ὧραν ἀνεφρόνουν" τρίτῃ δὲ χαὶ τε- 
τάρτῃ ἀνίσταντο ὥςπεο ἐκ φαρμαχοποσίας. 

᾿Εντεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν δύο σταϑιμοὺς παρασάγ-23 
γας ἑπτά, καὶ ἦλϑον ἐπὶ ϑάλατταν εἰς τι ζαῦνοι 
πόλιν “Ελληνίδα, οἰχουμένην ἐν τῷ Εὐξείνῳ Πόντῳ, Σι- 
γωπέων ἀποιχίαν ἐν τῇ ̓ Κύλχων χώρᾳ. ἐνταῦϑα ἕμειγαν 
ἡμέρας ἀμφὶ τὰς τριάκοντα ἐν ταῖς τῶν Κόλχων χιύ-- 
μαις" χάἀντεῖ ϑεν δοιιήμενοι ἐληίζοντο τὴν Μολχίδα. ἀγο--3 
ρὰν δὲ , παρεῖχον τῷ στρατοπέδῳ τ ρυϑμας, “οὔντιοι, καὶ 
ἐδέξαντό τε τοὺς Ἕλληνας χαὶ ξένια ἔδοσαν ϑοῦς καὶ 
ἄλφιτα χαὶ οἶνον. σὺ γδιεπράττοντο δὲ χαὶ ὑπὲρ τῶν23 
πλησίον Κόλχων τῶν ἐν τῷ πεδίῳ μάλιστα οἰχούντων, 
χαὶ ξένια καὶ παρ᾿ ἐχείνων ἦλθον βόες. μετὰ δὲ τοῦτο 25 
τὴν ϑυσίαν ἣν εὔξαντο παρεσκευάζοντο" ἦλθον δ᾽ αὖ- 

20. τὰ μὲν (λλα οὐδὲν ἦν ὅ,τι} Αὐβίορθηθεβ Ἐσοϊ βῖδε. ν. 
. τὰ μὲν ἄλλα λέγεις οὐδὲν σχαιὼῶς. 

Ν 
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τοῖς ἱχαγοὶ βόες ἀποϑυσαι τῳ Ζ.ιὶ τῷ σωτῆρι καὶ 
Ἡροαχλεῖ ἡγεμόσενα χαὶ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς ἃ εὔξαντο. 
ἐποίησαν δὲ χαὶ ἀγῶνα γυμνιχὸν ἐν τῷ ὥρει ἔνϑαπε 
ἐσχήνουν. ἑίλοντο δὲ Ζρακόντιον Σ-ιαρτιάτην, ὃς ἔφυγε 
παῖς ὧν οἴχοϑεν., παῖδα ἄχων χκαταχτῶν ὧν ξυηλῃ πα- 
τάξας, δρόμου τ᾿ ἐπιμεληϑῆναι καὶ τοῦ ἀγῶνος προ- 

φθστατῆσαι.. ἐπειδὴ δὲ ἡ ϑυσία ἐχέμετο, τὰ δέρμιατα πα- ν 
ρέδοσαν τῷ «Τρωχοντίῳ, καὶ ἡγεῖσϑαι ἐχέλευον ὅπου τὸν υ 
δρόμον πεποεη χες εἰ. ὁ δὲ δείξας οὕπερ ἑστηχότες 
ἐτύγχανον, Οὗτος Ο λόφος, ἔξ ἢ» κάλλιστος τρέχειν ὅπου. ὕ 
ἄν τις βοῦλ ἤτοι. Πῶς οὗν. ; ἔφασαν , δυνή γήσοντοι δόν ἡ 
εἰν ἐν σχλ ηρῷ χαὶ δασεῖ οὕτως ; Ὁ δ᾽ εἶπε, δ᾽αλλόν τ 

2,γἀνιάσεται ὁ καταπεσών. ἤγωνίς ζοντο δὲ παῖδες μὲν στά- 
οδιον τῶν αἰχμαλώτων οἱ πλεῖστοι, δόλιχον δὲ Κρῆτες. 
πλείους ἢ Ξήχογντα ἔϑεον., πάλην δὲ χαὶ πυγμὴν κα 
παγχοάτιον ἕτεροι. καὶ κωλὰ ϑέα ἐγένετο " πολλοὶ γὰρ 
χατέβησαν χαὶ ἅτε ϑεωμένων τῶν ἑταίρων πολλὴ φι- 

28λογνειχία ἐγίγνετο. ἔϑεον δὲ χαὶ ἵπποι χαὶ ἔδει αὐτοὺς 
κατὰ τοῦ πρᾶν οὕς ἐλ ἄάσαντας ἐν τῇ ϑαλάττῃ ἀναστρέ-. 
Ψαντας πάλιν ἄνω σιρὸς τὸν. βωμὸν ἄγειν χαὶ χάτω μὲν; 

ΝΣ πϑλοΣ,  μλάξωσ ἄνω δὲ “πρὸς τὸ ἰσχυρῶς ὄρ-. 
ϑιον μόλις βάδην ἐπορεΐοντο οἱ ἵπποι: ἔνϑα πολλὴ 
Ἀραυγ ὴ χαὶ γέλως χαὶ παραχέλευσις ἐγίγνετο αὐτῶν. 

25. χαταχτανών} ἴτυπιο χαταχαρών. ΑἸΐετα εαπὶπὶ ἔοστηθ πόῦστο 
ἰδὲ μὲσ ΠΡγασίουιιπι ΕἸΥΟσο8 ΧΕΈΒοΡΒοϑεὶ 1Παἴὰ νυἹάθξας. 

κ᾿ Ἢ 

Ὁ 



Ε, 

ΦΆΘ ΑΣ. Ἶ 

(ὐοποῖϊτττ ἂε το πιο Σξμιθτα. ΜΠ πιν ΟἸ εν βόρθιιβ δὶ μδ8- 

τε οΟἸ]Πσφηάαβ. Οὐ ἄπμὶ δρεβδὶ Κθπορβομ βαριθηΐοσ ὄχετγοῖς- 
ἔπι Ρτουϊάεί. 

᾿ 

Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ Κύρου ἔπραξαν 
οἱ “Ἕλληνες, χαὶ ὅσα ἐν τῇ πορείᾳ τῇ μέχρι ἐ ἐπὶ ϑά- 
λατταν τὴν ἐν τῷ Εὐξείνῳ Πόντῳ, χαὶ «ἧς εἰς Τοαπε- 
ζοῦντα χὴν “Ἑλληνίδα ἀφίχοντο, χαὶ ὡς ἀπέϑυισαν ἃ 
εὔξαντα σωτήθια ϑύσειν ἔγϑα πρῶτον εἰς φιλίαν γῆν 
ἀφίκοιντο. ἐν τῷ πρύσϑεν λόγῳ δὲ δή) λωται. ἐκ δὲ τού- 
του ξυνελϑόντες ἐβουλεύοντο περὶ τῆς λοιπῆς πορείας" 
ἀνέστη δὲ πρῶτος “ἀμτιλέων. Θούριος καὶ ἔλεξεν ὧδε. 
᾿Ε, ὦ μὲν τοίνυν, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἀπείρηχα ἤδη ξυ- 
σχευα! ζόμενος χαὶ βαδίζων χαὶ τρέχων χαὶ τὰ 2νν ᾳἕ- 
ρων χαὶ ἐν τάξει ἰὼν καὶ φυλ ακὰς φυλ ἄττων καὶ μα- 
χόμενος, ἐπιϑυμῶ δὲ ἤδη παυσάμεν ος τούτων τῶν πό-. 
γΩΥ, ἐπεὶ ϑάλατταν ἔχομεν, πλεῖν τὸ λοιπὸν καὶ ἐχτα- 
ϑεὶς ὥςπερ ᾿Οδυσσεὺς καϑεύδων ἀφιχέσϑαι εἰς τὴν Ἕλ- 
λάδα. ταῦτα ἀχούσαντες οἱ στρατιῶται ἀνεϑορύβησαν 
ὡς εὖ λέγοι" χαὶ ἄλλος ταὐτὰ ἔλεγε, χαὶ ἢτις οἱ πω- 

ρόντες. ἔπειτα δὲ “Χειρίσοφος ἀνέστη κι εἶπεν ὧδε. 
ἐὔρος μοί ἐστιν, ὦ ἄνδρες, “5; αξίβιος, ἀλη τ δὲ χαὶ 
υγχάνει.. ἣν οὖν πέμψητέ με, οἴομαι ἂν ἐλϑεῖν καὶ 
φαῦν εἰς ἔχων χαὶ πλοῖα τὰ ἡμᾶς ἄξοντα " ὑμεῖς δὲ εἰ΄- 

πὲρ πλεῖν βούλεσϑε, περιμένετε ἔστ᾽ ἂν ἐγὼ ἔλϑω" ἥξω 
δὲ τάχέως. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ στρατιῶται ἤσϑησάν 

πὲ χαὶ ἐψηφίσαντο πλεῖν αὐτὸν ὡς τάχιστα. 
Πϊετὰ τοῦτον “Ξενοφῶν ἀνέστη καὶ ἔλεξεν ὧδε. Χει- 

ρίσοφος μὲν δὴ ἐπὶ πλοῖα στέλλεται, ἡμεῖς δὲ ἀναμε- 
ψοῦμεν. ὅσα μοι οὖν δοχεῖ καιρὸς εἶναι ποιεῖν ἐν τῇ 

μονῇ, ταῦτα ἐρῶ. πρῶτον μὲν τὰ ἐπιτήδεια δεῖ πορί- 

Ι 

2. Ὀϑυσσεὺς] Ἠομπιειὶ Οἀγ55. »,, 79. 5. 
Ε 

ἰν 
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ζεσϑαι ἐκ τῆς πολεμίας " οὔτε γὰρ ἀγορὰ ἔστιν ἱκανὴ 
οὔτε ὅτου ὠνησόμεϑα εὐπορία εἰ μὴ ὀλίγοις τισίν" ἢ 
δὲ χώρα πολεμίᾳ " κίνδυνος. οὖν πολλοὺς ἀπόλλυσϑαι, 
ἢν ἀμελῶς τε καὶ ἀφυλ ἄάχτως πορεύησϑε ἐπὶ τὰ ἐπιτή-: 
δεια. ἀλλά μιοι δοχεῖ σὺν προνομιαῖς λαμβάνειν τὰ ἐπι- 
τήδεια, ἄλλως δὲ μὴ πλανᾶσθαι, ὡς σώζησϑε, ἡμᾶς 

8. δὲ τούτων ἐπιιιελεῖσϑαι. ἔδοξε ταῦτα. "τι τοίνυν ἀχού-- 
σατε χαὶ τάδε. ἐπὶ» λείαν γὰρ ὑμῶν ἐχπορεύσονταί τι- 
γες. οἴομαι οὖν βέλτιον. εἶναι ἡμῖν εἰπεῖν τὸν μέλλοντα, 
Ξιέναι, φράζειν δὲ χαὶ ὅποι, ἵγά χαὶ τὸ πλῆϑος εἰδῶ- 
ὧν τῶν ἕξιόντων χαὶ τῶν μενόντιον χαὶ ἕξυ μπαράσχευ ά- 
ξωμεν ἐάν τι δέῃ, χἂν βοὴ ϑῆσαί τισι καιρὸς ἤ, εἰδῶ-- 
μεν ὅποι δεήσει βοηϑεῖν, καὶ ἐάν τις τῶν ἀπειροτέρωυν 
ἐγχειρῇ ποι, ξυ μβουλεύωμεν 7 πειρώμενοι. εἰδέναι τὴν δύ- 
γάμιν ἐφ οὺς ἂν ἴωσιν. ἔδοξε χαὶ ταῦτα. Ἐγγοέϊεε" δὲ 
καὶ τόδε, ἔφη. σχολὴ τοῖς πολεμίοις ληίζεσϑαι, καὶ δι- 
καίως ἡμῖν ἐπιβουλεύουσιν" ἔχᾷμιεν γὰρ τὰ ἐχείνων" 
ὑπερχάϑηνται δ᾽ ἡμῶν. φύλαχας δή μοὶ δοχεῖ δεῖν πε- 
οὶ τὸ ΤΕ εἶναι" ἐὰν οὖν χατὰ μιέρος μερισϑέν- 
τὲς φυλάττωμεν χαὶ σχοπιῆμεν, ἧττον ἂν δύναιντο ἡμᾶς 

0ϑηοᾶν οἱ πολέμιοι. ἕτι τοίνυν τάδε δρᾶτε. εἰ μὲν ἢπι- 
στάμιεϑα σαφῶς ὅτι ἥξει πλοῖα Χειρίσοφος ἄγων ἵχανά, 
οὐδὲν ἂν ἔδει ὧν κι ἄλω λέγειν " νῦν δ᾽ ἐπεὶ τοῦτο ἄδη- 
λον, δοχεῖ μοι πειρᾶσθαι πλοῖα συμπαρασχευάξειν καὶ 
ἀὐῥῥϑεν: ἢνβμιὲν γὰρ ἔλϑη, ὑπαρχόντων ἐνθάδε ἐν ἀ- 
φϑονωτέροις πλ ευσούμεϑα " ἐὰν δὲ μὴ ἄγῃ, τοῖς ἐνθάδε 

11χρησόμεϑα. δρῶ δὲ ἐγὼ πλοῖα. πολλάχις" παραπλέοντα " 
εἶ οὖν αἰτησάμενοι παρὰ Τραπεξ “ουντίων μακρὰ πλοῖα 
κατάγοιμιεν καὶ φυλάττοιμεν ὑτὰ τὰ πηδάλια παρα: 
λυόμενοι ἕως ἂν ἱχανὰ τὰ ἄξοντα γένηται, ἴσως ἂν οὐχ 
ἀπορήσαιμεν κομιδῆς οἵας δεόμεθα. ἔδοξε καὶ ταῦτα. 

15: ῈἘνν οήσατε δ᾽, ἔφη, εἶ εἰχὸς χαὶ τρέφειν ἀπὸ κοινοῦ 
οὺς ἂν χατάγωμιεν ὅσον ἂν χοῦνον ἡμῶν ἕγεχεν μὲν (ὡὧὁσι, 
καὶ ναῦλον ξὺν ϑέσϑαι, ὅπως ὠφελ οὔντες χαὶ ὠφελῶν-- 

4ὅται. ἔδοξε χαὶ ταῦτα. Ζοχεῖ τοίνυν μοι, ἔφη, ἢν ἄρα 

Ὁ 

Φ 

8. ἐγχειρῇ ποι} 5ὶς ἔεσε ΠὨίοάουτς ΧΤΥ͂. 80. ἐπεχείρησε μὲν 
εἷς τὰς ἄγω σατραπείας. ΤαΑΡτὶ δὶς ἀδιουΐοσθα ἐγχειρὴ τε ποιεῖν 
εχ ποδοϊξεδία οουυθοϊΐομιθ,, ἃἶπιβ ἐγχειρῇ πῇ, ϑθπιθημδπι ἴμδολ 
Ῥᾶτοα]α ομπογᾶμϑ. 
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καὶ ταῦτα Τιιῖν μὴ ἐχπεοαίνηται ὥςτε ἀρχεῖν πλοῖα, τὰς 
δὸοὺς ἃς δυςπόροους ἀχούομεν εἶναι ταῖς παοὰ ϑάλατ- 
τὰν οἰχουμέναις πόλεσιν ἐντείλασϑαι ὑδοποιεῖν " πείσον-- 
ται γὰρ χαὶ διὰ τὸ «φοβεῖσθαι καὶ διὰ τὸ βούλεσθαι 
ἡμῶν ἀπαλλαγῆναι. 

Ἔνταῦϑα δὲ ἀνέκραγον ὡς οὐ δέοι ὁδοιπορεῖν. ὃ δεῖ 4 
ὡς ἔγγ τὴν ἀφροσύνην αὐτῶν, ἐπεψήφισε μὲν οὐδέν, 

Ι τὰς δὲ σπιόλεις ἑκούσας ἔπεισεν ὁδοποιεῖν λέγων ὅτι ϑᾶτ- 
τὸν ἀπαλλάξονται ἢν εὔποροι γένωνται "δ, ἡδης ἐλαβον15 
δὲ χαὶ πεντηκόντορον παρὰ τῶν Τραπεζουντίων, ἢ ἐπέ- 
στησαν “4 έξιππον “άχωνα περίοιχον. οὗτος ἀμελήσας 
τοῦ ξυλλέ ᾿ἔγειν πλοῖα ἀποδοὰς ὠὥχετο ἔξω τοῦ Πόντου, 
ἔχων τὴν ναῦν. οὗτος μὲν οὖν δίχαια ἔπαϑεν ὕστερον" 
ἐν Θράκῃ γὰρ παρὰ Σεύϑη πολυπραγμονῶν τι ἀπέθα- 
ρή ὑπὸ Νικάνδρου τοῦ “1ἀκωνος. ἔλα; βον δὲ καὶ ριατβθ 

᾿χόντορον, ἢ ἐπεστάϑη. Πολυχράτης ᾿4ϑηναῖ ἴος, ὃς ὁπόσα 
᾿λαμιβάνοι πλοῖα κατῆγεν. ἐπὶ τὸ κῦμα ΜῊΝ χαὶ τὰ 
μιὲν ἀγώγιμα, εἴ τι ἦγον ἐξαιρούμενοι φύλακας χαϑίστα- 
σαν ὕπως σῶς εἴη, τοῖς δὲ πλοίοις ἐχρήσαντο εἰς πα- 
᾿ραγωγήν. ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἦν ἐπὶ λείαν ἐξήεσαν οἱ Ἕλ-17 
ληνες, καὶ οἱ μὲν ἐλάμβανον οἱ δὲ χαὶ οὐ. Κλεαίνετος 
δ΄’ ἐξαγαγὼν καὶ τὸν ἑαυτοῦ χαὶ ἄλλον λόχον πρὸς χω- 
ρίον χαλεπὸν αὐτὸς τὲ ἀπέϑανε χαὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν 
σὺν αὐτῷ. 

ΟΑΒΙΤ Ἐς 

(οπιιηδϑῖιι5 σϑιιβθὰ ρᾶγβ αϊμυϊἶα οορίατιπν δάνουθειιβ Ὠυῖ]ὰς 
οχὶὶ. πάρ Ροβἕ σγάνθπι ΡΞ 8 ΠῚ Δ᾽ θαἶἴθ5 οὐ σοϊμτηραίΐι ἔγατιϑ 

| Μγϑ8ὶ οὐ σάατπν {ιδίτισ. 

Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐπιτήδεια οὐχέτι ἦν λαμβάνειν ὥςτε 1 
ἀπαυϑημερίζειν ἐπὶ τὸ στοατύπεδον, ἐχ τούτου λαβὼν 
Ξενοφῶν. ἡγεμόνας τῶν Ἵραπεέζου γτίων ἐξάγ ει εἰς “ρί- 
λας τὸ ἥμισυ τοῦ σερατεύματος, τὸ δὲ ἤμισυ κατέλιπε 
φυλάττειν τὸ στρατόπεδον" οἱ γὰρ Κόλχοι, ἅτε ἐχπε- 

14. οὐδέν} Ἰπιπιο οὔ. 15. ἀποδρὰς] Βεάϊε πότο ΥἹ. θ. 5. 
" « 
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πτωχότες τῶν οἰκιῶν, πολλοὶ ἦσαν ἀϑούοι χαὶ ὑπε 
κάϑηντο ἐπὶ τῶν ἄχοων. οἱ δὲ Ἴραπες ζούντιοι ὁπόϑεν 
μὲν τὰ ἐπιτήδεια δάδιον ἦν λαβεῖν οὐχ ἦγον" φῆοι γὰρ 
αὐτοῖς ἦσαν" εἰς τοὺς Ζίοίλας δὲ προϑέμως ἤγον, ὑφ᾽ ᾿ 
ὧν χακῶς ἔπασχον, εἰς χωρία τε ὀρειὰ χαὶ ὀύςβατᾳ 
καὶ ἀνθρώπους πολεμιχιτάτους τῶν ἐν τῷ Πόντῳ. 

᾿Επεὶ δὲ ἦσαν ἐν τὴ ἄνω χώρᾳ οἵ “Ἕλληνες, ὁποῖα 
τῶν χωρίων. τοῖς γἀρίλίως ἁλώσιμια εἶναι ἐδόχει ἐμιπι- 
πράντες ἀπήεσαν" χαὶ οὐδὲν ἦν. λαιιβάνειν εἰ μὴ ὕς 
ἢ βοῦς ἢ ἄλλο τι χτῆνος τὸ πῖρ διαπεφευγός. ἐν δὲ 
ἣν ν χωρίον “ητούπολις αὐτῶν" εἰς τοῦτο πάντες ξυνεό- 
δυήχεσ σαν. πεοὶ δὲ τοῦ το ἦν χαράδρα ἐσχυς οιῆς βαϑεῖα, 
χαὶ ποόςοδοι χαλεπαὶ πρὸς τὸ χωρίον, οἵ δὲ πελτασταὶ 
προδραμόντες ἐς στάδια πέντε ἢ ἐξ τῶν ὁπλιτῶν, διαβάν- 
τὲς τὴν χαράδριεψ ὁρῶντες πρόβατα πολλὰ καὶ ἄλλα 
χρήματα. ποοςέ ἔβαλλον πρὸς τὸ χωρίον" ξυνείποντο δὲ 
χαὶ δορυφόροι πολλοὶ οἱ ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια. ἐξωομημένοι" 
ὥςτε ἐγένοντο οἱ διαβάντες πλείους ἢ εἰς διςχιλίους ἀν-- 
ϑρώπους. ἐπεὶ δὲ μαχόμενοι οὐχ ἐδύναντο λαβεῖν τὸ 
χωρίον, χαὶ γὰρ τάφρος ἦν περὶ αὐτὸ εὐρεῖα ἀναβεβλη- 
μένη καὶ σχόλοπες ἐπὶ τὴς ἀναβολῆς χαὶ τύοσεις πυ- 
κναὶ ξύλιναι. πεποιημέναι, ἀπιέναι δὴ ἐπεχείρουν " οἱ δὲ 
ἐπέχειντο αὐτοῖς. ὡς δὲ οὐχ ἐδύνανῥό ἀποτρέχειν, ἦν 
γὰρ ἐφ᾽ ἑνὸς ἢ κατάβασις ἐχ τοῦ χῳρίου εἰς τὴν γα- 
ράδραν, πέμπουσι πρὸς Ξεν οφῶντα, ὃς ἡγεῖτο τοῖς ὑπλίες 
ταις. ὃ δ᾽ ἐλθὼν λέ γει ὅτι ἔστι χωρίον χϑημόάτων πολ- 
λῶν μεστόν" τοῦτο ὀὔτε λαβεῖν δυνάμεθα" ἰσχυρὸν γάρ, 
ἐστιν" οὔτε ἀπελϑεῖν ῥάδιον μάχονται γὰρ ἑπεξεληλυ- 
ϑότες χαὶ ἢ ἄφοδος χαλεπή. ἀχούσας ταῦτα ὁ Ξενο- 
φῶν προςαγαγὼν πρὸς τὴν χαράδραν τοὺς μὲν ὁπλίτας. 
ϑέσθαι ἐχέλευσε τὰ ὅπλα, αὐτὸς δὲ διαβὰς σὸν τοῖς ̓ 
λοχαγοῖς ἐσχοπεῖτο πότερον εἴη χρεῖττον ἀπάγειν χαὶ 
τοὺς διαβεβηκότας 1 ἢ χαὶ τοὺς ὁπλίτας διαβιβάζειν ὡς 
ἀλό ὄντος ἂν τοῦ χωρίου. ἐδόχει γὰρ τὸ μὲν ἀπάγειν οὐκ 
εἶναι ἄνευ πολλῶν νεχροῶν, ἑλεῖν δ᾽ ἂν ᾧοντο χαὶ ὁ 
λοχαγοὶ τὸ χωρίον. χαὶ ὃ “Ξενοφῶν ξυνεχώρησε τοῖ 
ἱεροῖς πιστεύσας" οἵ γὰρ μάντεις ἀποδεδειγμένοι ἦσαν 

4. δορυφόροι) ἼΑ165 σαυΐοβ ἱπῆτα ΥἹ. 4. 23. σὺν δορατίο 
ἐξ ἔρχεσθαι αἰοιιπέι: 

-““ὁ 
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ὅτε μάγη μὲν ἔσται, τὸ δὲ τέλος καλὸν τῆς ἐξόδου. χαὶτο 
τοὺς μιὲν λοχαγοὺς ἔπειιπε διαβιβ ἄάσοντας τοὺς ὁπλίτας, 
αὐτὸς ἮΝ ἔμενεν ἀναχωρίσας ἅπαντας τοὺς πελταστάς, 
χαὶ οὐδένα εἴα ἀχροβολίζεσϑαι. ἐπεὶ δ᾽ ἦχον οἱ δπλῖ-11 
ται, ἐκέλευ σε τὸν λόχον ἕχαστον ποιῆσαι τῶν λοχαγῶν 
ὡς ἂν χράτιστα οἴηται ἀγωνιεῖσϑαι" ἦσαν γὰρ οἱ λο- 

χαγοὶ πλ ησίον ἀλλήλων οἱ πάντα τὸν χϑύνον ἀλλήλοις 
περὶ ἀνδραγαϑίας. ἀντεποιοῦντο. χαὶ οἱ μὲν ταῦτα ἐποί-12 

οὐν " ὃ δὲ τοῖς πελτασταῖς πῦσι παρήγγελλε διηγχυλω- 
μένους ἰέναι, ὡς. ὑπόταν σημήνῃ ἀχοντίζειν δεῆσον, καὶ 
τοὺς τοξότας ἐπιϑεθλῆσϑαι ἐπὶ ταῖς γευραῖς, ὡς ὁπόταν 

σημήνῃ τοξ εὐειν δα καὶ τοὺς γυινῆτας λίϑων ἔ ἔχειν 
μεστὰς τὰς διφϑέρας" χαὶ τοὺς ἐπεπήδείους ἕπεμεψε τού- 
των ἐπιμεληθῆναι. ἐπεὶ δὲ πάντα παρεσχεύαστο καὶ οἱ18 
λοχαγοὶ χαὶ οἱ ϑιρδυδαγα χαὶ οἱ ἀξιοῦντες τούτῳν μὴ 
χείρους εἶναι πάντες παρατεταγιεένοι ἦσαν, καὶ ἀλλή- 
λους νῷ ἊΝ ξ0 νεύρων " μηνοειδὴ ἧς γὰρ διὰ τὸ χωρίον 
ἥ τάξις ἢ ἐπεὶ δ᾽ ἐπαιάνισαν καὶ ἢ σάλπιγξ ἐφ ϑέγ-ι 
ξατο, εχ α, τὲ τιῦ ᾿Ενυσλί ίῳ ἠλάλ αξαν χαὶ Κρλῤνῳ δρόμῳ 
οἱ ὁπλῖται, χαὶ τὰ βέλη δόσε ἐφέρετο, λόγχαι, τοξεύ-- 
ματα, σφενδόναι, πλεῖστοι δ᾽ ἔχ τῶν χειρῶν λέϑοι, ἤσαν 
δὲ οἱ χαὶ πῦρ προςέφερον. ὑπὸ δὲ τοῦ πλήϑους τῶν15 
βελῶν ἔλιπον οἱ πάλέμιο: τά τε σταυριύμιατά καὶ τας 
τύρσεις " ὥςτε -1γασίας Στυμφάλιος χαὶ Φιλόξενος Πελ-- 
ληνεὺς καταϑέμεν οι τὰ ὕπλα ἐν χιτῶνι, πον ἀνέϑησαν, 
χαὶ ἄλλος ἄλλον εἶλχε, χαὶ ἄλλος ἀναβεβήκει, χαὶ ἡλώ- 
χει τὸ χωρίον, ὡς ἐδόχει. χαὶ οἱ μὲν πελτασταὶ χαὶ οἱ 16 
ψιλοὶ εἰς δραμόντες οπαῖΐον ὅτι ἕχαστος ἐδένατο" ὃ δὲ 
Ξενοφῶν. στὰς χατὰ τὰς πύλας ὑπόσους ἐδύνατο κατε-- 
χύλ Ψψε τῶν ὁπλιτῶν ἕξω" πολέμιοι γὰρ ἄλλοι ἐφαίνοντο 

ἐπ᾽ ἄχροις τισὶν ἰσχυροῖς. οὐ πολλοῦ δὲ χρόνου μεταξὺ 17 
γενομένου χραυγή τε ἐγίγνετο ἕνδον καὶ ἔφευγον οἱ μὲν 
χαὶ ἔχοντες ἃ ἔλαβον, τάχα δέ τις καὶ τετοιυμένος " καὶ 
πολὺς ἦν ὠϑισμὼς ἀμφὶ τὰ ϑύρετοι. καὶ ἐρωτώμενοι 
οἱ ἐχπίπτοντες ἔλεγον ὅτι ἄχρα τέ ἐστιν ἔνδον καὶ οἱ 
πολέμιοι πολλοί, οἱ παίουσιν ἀπουοαυδς τοὶς ἔν-- 

11. οἱ λοχαγοὶ] Ἰπῖου. Βοβ Αϑαβίαβ. ἴαπν ΕἿν 1. 27. οἵπὶ ἰασ 16 
τε πιο γτι8.. τ 5θαιίτιι 5. 15..ὄ 12. ϑεῆσον οὐπα ἴοοο ἀεθδῖ 
τ ΘἰἸουιι5 {Δ} 0χ15. ᾿ 
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18δον ἀνϑρώπους. ἐνταῦϑα ἀνειπεῖν ἐκέλευσε Τολμίδην 
τὸν κήρυχα ἰέναι εἴσω τὸν βουλόμενόν τι λαμβάνειν 
χαὶ ἵεντο πολλοὶ εἴσω, καὶ νιχῶσι τοὺς ἐκπίπτοντας οἵ 
εἰξυϑούμενοι καὶ καταχλείουσι τοὺς πολ "ἐμίους πάλιν εἰς 

Αὐτὴν ἄκραν. χαὶ τὰ μὲν ἕξω τῆς ἄχρας πάντα διηοπά- 
σϑὴη καὶ ἐξεχομίσαντο οἱ “Ελληγνες " οἱ δὲ ὁπλῖ ἴται ἔϑεν- 
το τὰ ὅπλα, οἱ μὲν περὶ τὰ σταυρώματα, οἱ δὲ κατὰ 

2οτὴν ὁδὸν τὴν ἐπὶ τὴν ἄχραν φέρουσαν. ὃ δὲ Ξενοφῶν 
χαὶ οἱ “λοχαγοὶ ἐσχύπουν εἰ οἷόν τὲ εἴη τὴν ἄχραν λα- 
βεῖν" ἣν γὰρ οὕτω σωτηρία ἀσφαλής, ἄλλως δὲ πάγυ 
χαλεπὸν ἐϑόχει εἶναι ἀπελϑεῖν σχοπου!ιἕγνοις δὲ αὐτοῖς 

“1 ἔδοξε παντάπασιν ἀνάλωτον εἶναι τὸ χωρίον. ἐγ ταῦϑα 
παθέσχει άζοντο τὴν ἄφοδον, καὶ τοὺς μὲν σταυροὺς 
ἕχαστοι τοὺς καϑ᾽ αὖ τοὺς διήρουν, χαὶ τοὺς ἀχρείους 
χαὶ φορτία ἕχοντας ἐξεπέιιποντο χαὶ τῶν ὁπλιτῶν τὸ 
πλῆϑος " χατέλιπον δὲ οἱ λοχαγοὶ οἷς ἕχαστος ἐπίστευεν. . 

2ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο ἀποχωρεῖν, ἐπεξέϑεον ἔνδοϑεν πολλοὶ 
« Ἁ γέῤρα καὶ λόγχας ἔχον τὲς καὶ κνημῖδας καὶ κράνη Πα- 

ΑἈΑΆΘΙΝΧΕ καὶ ἄλλοι ἐπὶ τὰς οἰκίας ἀνέβαινον τὰς ἔγ-- 
2ῦϑεν χαὶ ἔνϑεν. τῆς εἰς τὴν ἄχραν φερούσης ὁδοῦ" ὥςτε 

οὐδὲ διώχειν ἀσφαλὲ "ἐς ἣν χατὰ τὰς πύλας τὰς εἰς τὴν 
ἄχραν φερούσας. καὶ γὰρ ξύλα μεγάλα ἐπεῤῥίπτουν 
ἄνωθεν, ὡςτὲ χαλεπὸν ἦν καὶ μένειν καὶ ἀπιέναι, καὶ 
ἐν ἊΣ φοβερὰ ἣν ἐπιοῦσα. μαχομένων δὲ αὐτῶν καὶ 
ἀπορουμένων ϑεῶν τις αὐτοῖς μηχανὴν σωτηρίας δέ- 
δωσιν. ἐξαπίνης γὰρ ἀνέλαμιψεν οἰχία τῶν ἐν δεξιᾷ ὅτου. 
δὴ ἐνάψαντος. ὡς δ᾽ αὕτη ξυγέπισιτεν, ἔφευγον οἱ ἀπὸ 

“ὅτῶν ἐν δεξιᾷ οἰκιῶν. ὡς ἀὲ ἔμιαϑεν ὃ Ξενοφῶν τοῦτο 
παρὰ τῆς τύχης, ἐγάπτειν ἐχέλευε καὶ τὰς ἐν ἀριστερᾷ 
Ὡς υἄμνρῃν. 

οἰκίας. αἷὐ ξύλιναι ἦσαν, ὥςτε καὶ ταχὺ ἐκαίοντο. ἔφευ- 
“θ γον οὖν χαὶ οἱ ἀπὸ τούτων τῶν οἰχιῶν. οἱ δὲ χατὰ τὸ 

ἀβόμα δὴ ἔτι μόνοι ἐλύπουν χαὶ δῆλοι ἦσαν ὅτι ἐπι- 
χείσονται ἐν τῇ ἐξόδῳ τε καὶ μἀταβῥδξι. ἐνγταῦϑα πα- 
θαγγέλλει φέρειν ξύλα ὅσοι ἐτύγχανον ἔξω ὦντες τῶν 
βελῶν εἰς τὸ μέσον ἑαυτῶν χαὶ τῶν πολεμίων. ἐπεὶ δὲ 
ἱχανὰ ἤδη ἦν, ἐνῆψαν" ἐνῆπτον δὲ χαὶ τὰς παρ᾽ αὐτὸ 

Ω 
- 

18. νικῶσι τοὺς ἐκπίπτοντας} τονεν σοὰοίοβ 6858 σιυὶΐ ἱπἴιϑ 
ῬΡουιτηρθεθπξ τϑοΐθ ἐχρῃοαῖ ϑδίθρβδηιῖ8. 22 κράγη ΤΠαφλαγο- 
γιχα} ἘὼπΔ ἡιιαῖϊα ἔπιδυῖηϊ ν. ἱπέτα 4. 13. 
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τὸ χαράχωμα οἰκίας , ὅπως οἱ πολέμειοι ἀμφὶ ταῦτα 
ἔχοιεν. οὕτω μόλις ἀπῆλθον ἀπὸ τοῦ χωρίου, πῦρ ἐν27 
μέσῳ ἑαυτῶν χαὶ τῶν πολεμίων ποιησάμιεν οι. καὶ κατε- 
καύϑη πᾶσα ἡ πόλις καὶ αἱ οἰχίαι χαὶ αἱ τύρσεις καὶ 
τὰ σταυρώματα καὶ τάλλα πάντα: πλὴν τῆς ἄχοας. 

Τὴ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπἤεσαν οἱ Ἕλληνες ἔχοντες τὰ38 
ἐπιτήδεια. ἐπεὶ δὲ". τὴν χατάβασιν ἐφοβοῦντο τὴν εἰς 
Τραπεζοῖντα, πρανὴς γὰρ ἣν καὶ στενή, ψευδενέδραν 
ἐποιήσαντο" καὶ ἀνὴρ Ἡϊυσὸς τὸ γένος χαὶ τοὐὔνομαϑϑθ 
τοῦτο ἔχων τῶν Κρητῶν λαβὼν δέχα ἔμενεν ἐν λασίῳω 
χωρίῳ καὶ προςεποιεῖτο τοὺς πολεμίους πειρᾶσϑαι λαν-- 
ϑάνειν" αἱ δὲ πέλται αὐτῶν ἄλλοτε χαὶ ἄλλοτε διεφαί- 
γοντο χωλμμῖ οὖσαι. οἱ μὲν οὖν πολέμιοε ταῦτα διο-30 
ρῶν τες ἐφοβοῦχτο ὡς ἐγέ ραν οὖσαν" ἢ δὲ στρατιὰ ἐν 
τούτω κατέβαινεν. ἐπεὶ δὲ ἐδόκει ἤδη ἱχαγὸν ὑπεληλυ- 
ϑέναι, τῷ Πυσῷ ἐσήμηνε φεύγειν ἀνὰ χράτος " καὶ ὃς 
ἐξαναστὰς φεύγει χαὶ οἱ σὺν αὐτῷ. χαὶ οἱ μὲν ἀλλοιϑ1 
Κρῆτες, ἁλίσκεσθαι γὰρ ἔφυσαν. τῷ δρόμῳ , ἐχπεσόντες 
ἐχ τῆς ὁδοῦ εἰς ὕλην κατὰ τὰς γάπας κυλινδούμενοι 
ἐσώϑησαν, ὃ Ὡυσὸς δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν φεύγων ἐϑόα 832 
βοηϑεῖν" καὶ ἐβοήϑησαν αὐτῷ, χαὶ ἀνέλαβον τετριυμέ- 
γον, χαὶ αὐτοὶ ἐπὶ πόδα ἀνεχώρουν βαλλόμενοι οἱ βοη- 
ϑήσαντες χαὶ ἀντιτοξ :εὐοντές ς τιγὲς τῶν Κρητῶν. οὕτως 
ἀφίκοντο ἐπὶ τὸ στρατόπεδον πάντες σῶοι ὄντες. 

ΔΑΡΤ Ἐ τ᾿. 

Τταρθζαμηῖο (ρυαβιιῖθηι ἐ δ. ἀν αἰνῶς Ῥοάεβενὶ ᾿ποτθ, ἱμυθ 
τγθα Πᾶν] σ115 ἱπηροβὶῖα. ΒΘΟΘ ϑι18 ὁορίαγιιπν δὲ ργαθάδρ Ράγτῖῖο. 
Ηκῖιϊις ἀδοΐπναπην ἃ ἈΡοΙ πὶ εἰ απ ἘρΒιοϑῖδθ βασι αι 85. οἱ-- 
δἱοα τ. ΧΟΡΟΡ ΒΟ ἐδ Ρανῖο Θ᾽ τπαπ αἴαᾳ ϑ.Π ππϊο μοι πιούο 
τθηρ τῖπὶ Πϑϊαμαθ δὰ Ερβιδβϑὶϊ ἱπβίαν δχβίσιχίς ἀϊθβαιιθ δον ἰη-- 
δ. αἴ. 

᾿Επεὶ δὲ οὔτε Χειρίσοφος ἧ κεν οὔτε πλοῖα ἱκανὰ 1 
ἦν οὔτε τὰ ἐπιτή δεια ἦν λῳμβώνι “ν ἔτι, ἐδόχει ἀπετέον 
εἶναι. χαὶ εἰς μὲν τὰ πλοῖα τούς τε ἀσϑενοῦντας ἐνε- 
βίϑασαν καὶ τοὺς ὑπὲρ τετταράχοντα ἔτη καὶ παῖδας 



9 

σὺ 

128 ἘΤῚ. δὶ ΟἌΡΌΨ{ΕΗ, 

καὶ γυναῖχας καὶ τῶν σχευῶν ὅσα αἰἡ ἀνάγχη ἦν ἔχειν" 
καὶ Φιλήσιον καὶ Σοφαίνετον τοὺς πρεσβυτάτους τῶν 
στρατηγῶν εἰςβιβάσαντ τες τούτων ἐχέλευον ἐπιμιελ εἴσϑαι" 
οἱ δὲ ἄλλοι ἐπορεύοντο" ἡ δὲ ὁδὸς ὡδοπεποιημένη ἦ ἤν. 
καὶ ἀφιχνοῦνται πορευόμενοι εἰς Κερασοῦντα τριταῖοι 
πόλιν ᾿Ελληνίδα ἐ ἐπὶ ϑαλάττῃ Σινωπέων ἄποιχον ἐν τῇ 
Κολχίδι χώρᾳ. ἐνταῦϑα ἔμειναν ἡμέρας δέχα" καὶ ἐξέ- 
τάσις ἐν τοῖς δὃπλ οις ἐγῆ γνετὸ χαὶ ἀριϑιιός, χαὶ ἐγένοντο 
ὀχτακιςχίλεοι καὶ ἑξαχόσιοι. οὗτοι ἐσώϑηδσαν ἐχ τῶν ἀτι-- 
φὶ τοὺς μυρίους " οἱ δὲ ἄλλοι ἀπώλοντο. ὑπό τε τῶν 
πολεμίων χαὶ χιόνος χαὶ εἶτις γόσω. 

᾿Ἐνταῦϑα καὶ διαλ αμβάνουσι τὸ ἀπὸ τῶν αἰχπαλώ- 
τὸν ἀογύοιον γε ἐγόξιενον. χαὶ τὴν δεχάτην ἣν τῷ πόλ- 
ἐωγε ἐξεῖλον χαὶ τῇ ἢιφεσίῳ “Ἄρτέμιδι δελαβὲν οἱ στρά- 
τηγοὶ τὸ μιἕρος ἕχαστος φυλάττειν τοῖς ϑξοῖεν ἀντὶ δὲ 
Χειρισόφου Νέων ὃ ᾿Ἰσιναῖος ἔλαβε. Ξενοφῶν οὖν τὸ 
μὲν τοῦ ᾿Ππόλλωνος ἀνάϑηιμια ποιησάμενος ἀνατίϑησιν 
εἰς τὸν ἐν “Ἰελφοῖς τῶν "41ϑηναίων ϑησαυρὸν χαὶ ἐπέ- 
γραιψε τό τε αὐτοῦ ὄνομα καὶ τὸ ἩροΣ ἔνου, ὃς σὺν 
πλδέσνῳ ἀπέϑανε" ξένος γὰρ ἣν αὐτοῦ. τὸ δὲ τῆς 20- 

΄δΝ, 
7 

΄. 

τέμιδος τῆς Ἐφεσίας ὅτε ἀπήει σὺν ᾿“γησιλάῳ ἐκ τῆς. 
“σίας τὴν εἰς Βοιωτοὺς οὐόν, χαταλείπει παρὰ Π]εγα-- 
βύζω τῷ τῆς “Τρτέμιδος γεωχόριυ; ὅτι αὐτὸς κινδυγεύ- 
σων ἐδόχει Ἰέναι, χαὶ ἐπέστειλεν; ἣν μὲν αὐτὸς σωϑῇ, 
αὐτῷ ἀποδοῦναι" ἣν δέ τι νὐὔϑην ἀναθεῖναι ποιησάμε- 
γον τῇ “Τρτέμιδι διτε οἴοιτο χαριεῖσϑαι τῇ ϑεῷ. ἐπεὶ 
δ᾽ ἔφευγεν ὁ υ Ξενοφῶν, χκατοιχοῦντος ἤδη αὐτοῦ ἐν Ζιχὰ- 
λοῦντι ὑπὸ τῶν ““Ἰαχεδαιμονίων οἰκισϑέντος παρὰ τὴν 
᾿Ολυμιπίαν ἀφιχνεῖται 11- ἐγάβυϊ ζος εἷς Ὀλυμπίαν ϑεωρή- 
σων, χαὶ ἀποδίδωσι τὴν ᾿παριαῥτϑῆ χην αὐτῷ. Ξενο- 

3. χαὶ εἴτις νόσῳ] Χ΄. «ἃ Π. 9. 11. Ῥουεϊποπΐ τις δἰΐατι ἐδ 118 ιιαῖς 
Πι4 Αὐἱϑιορβαμῖὶς Ὑ εβρὶβ τ. 52, χοὺχ ἔστιν ὁπὴς οὐδ᾽ εἰ σέρφῳ 
διαδῦναι, ἀθὶ 4ιιδην ἔαϊβὰ 5 Ὁ ΔΙ ΘΚ πυἣ ἀρπα ΠΟ Βνδθυπη ἡ ἰδὲ, ᾿ς 
(Θ3.) οοτγθοῖο οὐδὲν οΞίθπάϊτ Ἰοοιιβ Χοπορομῖβ οἑὲ Βιῖς δὲ 
Αὐϊξιορβᾶπεο ΒΙ 115 Ηϊβἴον. Οτ. ΙΥ. 3. 91. ὥςτε οὐχ ἀπέϑανον 

αὐτῶν πλὴ ἣν εἴτις ὑπὸ Τεγεατῶν. 6. χινδυνεύσων ἐδόχει ϊέ-- 
γαὶ} μετὰ ᾿ΔΙγησιλάου ἐν Κορωνείᾳ αἀάιε ΠΡῸῚ ἀδέθυϊουθϑ, τϑ-- 
οἷδ σϑὰν δηδυναπΐθβ. 56 πἰμιβ βἰθ] Χο πορβοπε δὰ σευρὰ αϑῇη- 

μὰ δοηΐθ5. 7. ἔφευγεν} ἐπὶ λαχωνισιῷ, αἰ αἷὲ Π)͵οροποβ πὰ τἱῖᾶ 
παν ἘΠΛ  ΟΥ ΤΝ οἰχισϑέντος] οἰχισϑέντε (ἀϑι6111ο. 

ἦν...............Δκῳ(ορο΄ κα 
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φῶν δὲ λαβὼν χωρίον ὠνεῖται τῇ ϑεῷ ὅπου ἀνεῖλεν ῦ 
ϑεός. ἔτυχε δὲ διὰ μέσου ῥέων τοῦ χωρίου ποταμὸς Σε- 8 
λινοῦς. χαὶ ἐν ᾿Εφέσῳ δὲ παρὰ τὸν τῆς “Ἀρτέμιδος 
γεὼν Σελινοῦς ποταμὸς παραῤῥεῖ, καὶ ἰχϑύες δὲ ἐν ἀμ- 
φοτέροις ἕγεισι καὶ χό) γχαι" ἐν δὲ τῷ ἐν “χιλλοῦντι χω- 
ρίῳ χαὶ ϑῆραι πάντων ὅπόσα ἐστὶν ἀγρευόμενα. ϑηρία. 
ἐποίησε δὲ καὶ βωμὸν καὶ γαὸν ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἀρ) -9 
θίου, καὶ τὸ λοιπὸν δὲ ἀεὶ δεχατεύων τὰ ἐκ τοῦ ἀγροῦ 
ὡραῖα, ϑυσίαν ἐποίει τῇ ϑεῶ, καὶ πάντες οἱ πολῖται χαὶ 

οἱ πρόςχωροι ἄνδοες χαὶ γευναῖχες, μιετεῖχον τῆς ἑορτῆς. 
παρεῖχε δὲ ἢ θεὸς τοῖς σχηγῶσιν ἄλφιτα, ἄοτους, οἶνον, 
τραγήματα. χαὶ τῶν ΠΝ ἩΡΔῊ ἀπὸ τῆς ἱερᾶς νομῆς λά- 
χος:, καὶ τῶν ϑηρευοιιένων. δέ. καὶ χαρ ϑ,ραΣ ἐποιοῦν- 10 

δ 1 ἄλλων ϑρλνγον" οἱ δὲ ἘΣ: χαὶ ἡ ἂν, ξυνεϑή- 
« ᾿ -» - - - 

ρων" χαὶ ηλίσχετο τὰ κιὲν ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ χώρου, 
’ 

τὰ δὲ χαὶ ἐχ τῆς (Ῥολόης, σύες καὶ δορχάδες χαὶ ἔλιω- 
Ὕ 

Ἔ φοι. ἔστι δὲ ἧ χώρα ἧ ἐχ “ἀακεδαίμονος εἰς ᾿Ολυμιπίαντι 
πορεύονται ὡς εἴχοσι στάδιοι ἀπὸ τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ Διὸς 
ἱεροῦ. ἔγι δ᾽ ἐν τῷ ἱερῷ χώφῳ χαὶ ἄλση χαὶ ὅθη δέν-- 
ὅρων μεστά, ἱκαγὰ χαὶ σῦς χαὶ αἶγας καὶ ϑοῦς τρέψ εἰν 
χαὶ ἵππους, ὥςτε χαὶ τὰ τῶν εἰς τὴν ἑορτὴν ἰόντων 
ὑποζύγια εὐωχεῖσϑαι. περὶ δὲ αὐτὸν τὸν γαὸν ἄλσος12 
ἡμέρων δένδρων ἐφυτεύϑη ὅσα ἐστὶ τρωχτὰ ὡραῖα. ὃ 
δὲ ναὸς ὡς μιχρὸς μεγάλῳ τῷ ἐν Ἐφέσῳ εἴκασταε, χαὶ 
τὸ ξόανον ἔοιχεν (ὡς κυπαρίττινον χρυσῷ ὄντι τῷ ἐν 

εἰ. ἢ Ἐφέσῳ. καὶ στήλη ἕστηχε παρὰ τὸν ναὸν γράμμαται3 
ἔχουσα: ΤΕΡΩΣ Ὁ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΈΕΠΙΙΔΟΣ. 

“ΤῸΝ 2Ε ΕΧΟΝΤ 4 ΚΩ͂Ι ΚΑ͂ΡΠΟΥΖΕΝΟΝ ΤΗΝ 
ἡμὴ ΜῈΝ ΔΕΚΩ͂ΤΗ͂Ν ΚΑΤΑΘΥΕΙ͂Ν ἙΚΑ͂ΣΤΟΥ Ε- 

ΤΟΥ͂Σ. ΕΚ ΖΕ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΤΟΥ ΤῸΝ ΝΩ͂ΟΝ 
εὖ ἢ ἘΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙ͂Ν. ΑΝ 4Ε ΤΙΣ ΜΗ ΠΟΙΗ͂Ι 
9 Ὁ ΤΑΥ͂Τ ΤῊ] ΘΕΩ͂Ι ΠΠΕΖΗΣΕΙ͂. 

2. χρυσῷ) ἱπδιιγπειιπι ἱπ στε ΤΠ αϊο πβοπιιθ, σαοπίηπε ἢπ 
εὐῖδᾷ οἴλαμν ΡΒ σϑίτν {τι 550 γείλι μι βουὶρίογθϑ ἰγδαπἠονιηῖ. 

15. ἱεροὺς ὃ χῶρος! ϑοιϊοπιμΐθ Δονῃναθαθ δαιῖας. ρίσσα χορ 
εοἰϊεχῖς ἘΠοΥΟ δὰ Πεχοίθηι Ρ- 17. 

-- - 
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ΘΑ ΎῪΎ οὐ, 

(ονδςκιπῖθ φυοΐβοι ΐπ ΜΙ Οϑϑν ΠΟθοοστι ἔρυτδῦ τ οΘΠΙτΐ, Οιιὰ8 

ξ5}8 41 1π|1|} ἰπΐθυ 56 εἰἰδϑοίάουοῖ. τοῖα οἴ ἃ ἐἰθυ ἃ Ρᾶσθ Οἷτι5 850- 

οἱρίεία αἰΐοτοβ ΘΧΡΙ ΘΗ δ ΐς ΘΟ 116 σα ϑῖθ ἃ ΡὰΡΕπὶ αἀϊυῖρἔππε 

Ρᾶτγίϊι ᾿ησοπάτπηῖ. δῖζιι5. ἰθετὰθ ἰοσονιτηιιθ πτιμϊζουτη, δὲ πιο- 
γ6 5 φοιυὶῖβ [θυ 551 ηγ]. 

ΕΣ Κερασοῦντος δὲ χατὰ ϑάλατταν μὲν ἐχοιιίζοντο 
οἵπερ χαὶ ποόσϑεν, οἱ δὲ ἄλλοι κατὰ γῆν ἐπορεύοντο. 

“ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐπὶ τοῖς Π]οσσυνοίχων ὁρίοις, πέμπουσιν 
“εἷς αὐτοὺς Τ μιησίϑεον τὸν Τραπεῖ “οὕντιον πρόξενον ἢ ὃν-- 
τὰ τιν ΠΥ ΥΡΟΥ ἡκπτν ἐρωτῶντες πότερον ὡς διὰ φι- 
λίας ἢ ὡς διὰ πολεμίας πορεύσονται τῆς χώρας. οἵ δὲ 

ϑεῖπον τι οὐ διήσοιεν ἐπίστευον γὰρ τοῖς χωρίοις. ἐν- 
τεῦϑεν λέγει ὃ Τιμησίϑεος ὅτι πολέμιοί εἶσιν. αὐτοῖς οἵ 
ἐκ τοῦ ἐπέχεινα. χαὶ ἐδόχει χαλέσαι ἐχείνους, εἰ βού- 
λοιντὸ ἕυ μμαχίαν ποιήσασϑαι" καὶ πεμφϑεὶς ὁ Τιμη- 

4σίϑεος ἧἦχεν ἄγων τοὺς ἄρχοντας.. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, 
συνῆλθον οἵ τὲ τῶν ἤϊοσσυνοίχων ἄρχοντες καὶ οἵ 
στοατηγοὶ τῶν ᾿ Ἑλλήνων" καὶ ἔλεγε μὲν Ξε ἐγοφιῦν, ἤ9- 

δμειήνευε δὲ μιησίϑεος " ὯὮ ἄνδρες Ἡϊοσσύνοικοι, ἡμεῖς 
βουλόμεϑα διασωϑῆναι πρὸς τὴν “Ελλάδα πεζῇ " πλοῖα 
γὰρ οὐχ ἔχομεν" “χωλύουσι δὲ οὗτοι ἡμᾶς οὕς ἀχούομεν͵ 

θύμεῖν. πολεμίους εἶναι. εἰ οὖν βούλεσϑε, ἔξεστιν ὑμῖν ἡ- 
μιᾶς λαβεῖν ξυμμάχους καὶ τιμωρήο 'σασϑαι εἴ: τί ποτέ 
ὑμᾶς οὗτοι ἠδικήκασι, χαὶ τὸ λοιπὸν ὑμῶν ὑπηκόους 

Τεῖναι τούτους ς. εἰ δὲ ἡμᾶς ἀφήσετε, σχέψασϑε πόϑεν αὖ- 
8ϑις ὁ ἂν τοσαῦ τὴν δύναμιν λάβοιτε! ξύμμαχον. πρὸς ταῦτα 
ἀπεχρίνατο ὃ ἄργων τῶν Π]οσσυνοίχων ὃτι χαὶ βούλοιν το. 

ϑταῦτα καὶ δέχοιντο τὴν ξυμμαχίαν. “ἤγετε δή, ἔφη ὃ 
Ξενοφῶν, τί ἡμῶν. δε σεσϑε χθήσασϑαι, ἀν ξύμμαχοι 
ὑμῶν γενώμεθα, καὶ υμεῖς τί οἷοί τε ἔσεσϑε ἡμῖν ξυμ-, ! 

1οπρᾶξαι περὶ τῆς διόδου; οἱ δὲ εἶπον ὅτι ἵχανοί ἐσμὲ 
εἰς τὴν χώραν εἰςβάλλειν ἐκ τοῦ ἐπὶ ϑάτερα τὴν τῶν 

6. ἠδιχήχασι ΓΤ ΡυῚ ἡδίζησαν δχοθρῖο ἀη0 46 τηϑτουῖθειϑ, 
φυΐ ἡδιχήσασιν. τνἀθ. τονξθοιτπη σϑϑίϊιιθσθ πο ἀιπιβίϊαν!. [ἃ ἐπ 
δουϊβειιπη δἷο ἀδργανδῖιπι νἱάθ. ἀρὰ δίοθαθιπι νο]. Π. Ρ. 198. 
εἀ. ΟαΐΞῖ., Απηρβομπίἴθμ οτᾶϊ. (6 δαὶξ. βχίχπμᾶ.: 



Ε1Β.Ὺ. ΟΑΒ. 1Υ. 191 

ὑμῖν τε χαὶ ἡμῖν πολεμίων, χαὶ δεῦρο ὑμιῖν πέμψαι 
ναῦς τε καὶ ἄνδρας οἵτινες ὑμῖν ξυμμαχοῦνταί τε χαὶ 
τὴν ὁδὸν ἡγήσονται. 

᾿Επὶ τοῦτ τοις πιστὰ δόντες καὶ λαβόντες (γον το.11 
καὶ ἦχον τῇ τστεραίᾳ ἄγοντες τριαχύσια πλοῖα μονό- 
ξυλα χαὶ ἐν ἑχάστω τρεῖς ἄνδρας, ὧν οἱ μὲν δύο ἐχ- 
βάντες εἰς τάξιν ἔϑεντο τὰ ὅπλα, ὃ δὲ εἷς ἔμενε. χαὶ! 3 
οἱ μὲν λαβόντες τὰ πλοῖα ἀπέπλευσαν, οἱ δὲ μένοντες 
ἐξετάξαντο ὧδε. ἔστησαν ἀνὰ ἑχατὸν μάλιστα οἷον χο- 
θοὶ ἀντιστοιχοῦντες ἀλλήλοις, ἔχοντες γέῤῥα πάντες λευ- 
κῶν βοῶν δασέα, ,εἰχασμένα κιττοῦ πετάλω, ἐν δὲ τῇ 
δεξιᾷ παλτὸν ως ἑξάπηχυ, ἔμπροσϑεν μιὲν λόγχην. ἔχον, 
ὄπισϑεν δὲ αὐτοῦ τοῦ ξύλου σφαιροειδές. χιτωνίσκους 
δὲ ἐνεδεδύχεσαν ὑπὲρ γονάτων, πάχος ὡς λινοῦ στρω- 
ματοδέσμου, ἐπὶ τῇ κεφαλῇ δὲ κράνη, σχύτινα οἷαπερ 
τὰ Παφλαγονιχά, χρώβυλον ἕχοντα κατὰ μέσον; ἐγγὺ- 
τατα τιαροειδῆ" εἶχον δὲ καὶ “σαγάρεις σιδηρᾶς. ἐντεῦ- -14 
ϑεν ἐξῆοχε μὲν αὐτῶν εἷς, οἵ δὲ ἄλλοι πάντες ἐπορεύ- 
οΥντο ἄδοντες ἐν ῥυϑμῷ, καὶ διελ ϑόντες διὰ τῶν τά- 
ἕξεων καὶ διὰ τῶν ὅπλων τῶν Ἑλλήνων ἐπορεύοντο εὖ- 
ϑὺς πρὸς τοὺς πολεμίους ἐπὶ χωρίον. ὃ ἐδόχει ἐ ἐπιμιαχιύ- 
τατον εἶναι. ὠχεῖτο δὲ τοῦτο πρὸ τῆς πόλεως τῆς μη-18 
τροπύλεως καλουμένης αὐτοῖς χαὶ ἐχούσης τὸ ἀχρύτα- 

τον τῶν Πϊοσσυνοίχων. καὶ περὶ τούτου ὃ πόλεμος ἦν" 
οἱ γὰρ ἀεὶ τοῦτ᾽ ἔχοντες ἐδόχουν ἐγκοατεῖς εἶναι καὶ 
πάντων Π]οσσυνοίχων,, χαὶ ἔξαιταν τούτους οὐ διχαίως 
ἔχειν τοῦτο, ἀλλὰ χοινὸν ὃν καταλαβόντας πλεογεχτεῖν. 
ἑίποντο δ᾽ αὐτοῖς χαὶ τῶν “Ἑλλήνων τινές, οὐ ταχϑέν- 18 
τὲς ὑπὸ τιν στρατηγιῶν ἀλλὰ ἁοπαγῆς ἕνεχεν. οἱ δὲ 
πολέμιοι προςιόντων τέως μὲν ἡσύχαζον" ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς 
ἐγένοντο τοῦ χωρίου, ἐκδραμόντες τρέπονται αὐτούς, 
καὶ ἀπέχτειναν συχνοὺς τῶν βαρβάρων χαὶ τῶν ξυν- 

12. οἷον χοροὶ] ὕονᾷ Ἰοοὶ βουτρ χὰ Υἱχ ουδϑὶϊς πλσληῖτι8 Πρ αγ 0 -- 
γτι, ἃ χυϊθεις εἰ ὥςπεο απο μάλεστει Βνϊετροϑίτυπι οἱ οἱον ἐπ 
1» ἰ5 Ρυδεῖον ἀππτισν ΟΥ115. 1 Οὗ ποιῖατιμι δϑβῖ. Θιον ΡῈΥ ὡς πξρο 

οἱ χαϑϑεσζεξο ᾿μ θυ θίανι οοἱοηΐ (να πα τοὶ. 12. αὐτοῦ τοῦ ξύ- 

λου] ἰά οβί αὐτόξυλον. ΔΙΑ αὐτοῦ νϑοϊσαπε Πρυῖ χὰ ον θ 8. 
15. ἐγχρατεῖς εἶναι χαὶ πάντων] Εοιίου ϑῖο ἀπ σις Ρᾶν- 

πων, Ροϑιαιῖ Οταροὶ. δρτᾶ Ι. 9. 7. στρατηγ ὡς δὲ χιὼ παν- 

τω» ἀπεδείχϑη. Νοοςιο ἴοοο πναὶθ ϑϑοόν. Ἰἱθῖς φαϊδιυκά πηι, 
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αγαβάντων Ἑλλήνων τινάς, καὶ ἐδίωχον μέχρι οὗ εἴς 
17δον τοὺς Ἕλληνας βοηθοῦντας" εἶτα δὲ ἀποτραπόμε- 

γοι ὥχοντο, καὶ ἀποτεμόντες τὰς χεφαλὰς τῶν γνεχρῶν 
ἐπεδείκνυσαν τοῖς τε Ἕλλ ησι καὶ τοῖς ἑαυτῶν πολεμίοις, 

1ϑκαὶ ἅμα ἐχόρευον νόμῳ τινὶ ἄδοντες. οἱ δὲ “Ἕλληνες 
μάλα ἤχϑοντο ὅτι τούς τε πολεμίους ἐπεποιήκεσαν ϑρα- 
συτέρους χαὶ ὅτι οἱ ἐξ Ξελϑόντες “Ἕλληνες σὺν αὐτοῖς 
ἐπεφεύγε ἐσᾶν μάλα ὄντες συχνοί" ὃ οὔπω πρόσϑεν. ἐπε- 

40ποιήχεσαν ἐν τῇ στρατείᾳ. Ξενοφῶν δὲ ξυγχαλέσας τοὺς 
Ἕλληνας εἶπεν, Ἄνδρες στρατιῶται, μηδὲν ἀϑυμήσητε 
ἕγεχα τῶν γεγενημένων" ἴστε γὰρ ὅτι καὶ ἀγαϑὸν οὐ 

Φομεεῖον. τοῦ χακοῦ γεγέ ἕνηται. πρῶτον μὲν γὰρ ἐπίστασϑε 
ὅτε οἱ μέλλ οντὲς ἡμῖν ἡγεῖσϑαι τῷ ὄντι πολέμιοί εἶσιν 
οἷςπερ καὶ ἡμιᾶς ἀνάγκη" ἔπειτα δὲ καὶ τῶν Ἑλλήνων 
οἱ ἀφροντιστί͵ σάντες τῆς ξὺν ἡμῖν τάξεως καὶ ἱχαγοὶ 
ἡγησ σάμενοι εἰναι ξὺν τοῖς βαρβάροις ταὐτὰ πράττειν 
ἅπερ ἡμιῖῖν δίχην δεδώχασιν " ὥςτε αὖϑις ἧττον τῆς ἡ- 

οἹ μετέρας τάξεως ἀπολείψονται. ἀλλ᾽ ὑμᾶς δεῖ παρα- 
σχευάξεσθαι ὅπως καὶ τοῖς φίλοις οὖσι τῶν βαρβάρων 
δόξητε κρείττους αὐτῶν εἶναι χαὶ τοῖς πολεμίοις δηλώ- 
σητε ὅτι οὐχ ὁμοίοις ἀνδράσι μαχοῦνται νῦν τε χαὶ ὅτε 
τοῖς ἀτάχτοις ἐμάχοντο. 

ΕΣ Ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν οὕτως ἔμειναν " τῇ δ᾽ 
ὑστεραίᾳ ᾿ϑύσαντες ἐπεὶ ἐχαλλιερήσαντο, ἀριστήσαντες, 
ὀρϑίους τοὺς λόχους ποιησάμενοι, καὶ τοὺς βαρβάρους 

ἐπὶ τὸ εὐώνυμον κατὰ ταὐτὰ ταξάμενοι ἐπορεύοντο 
τοὺς τοξότας μεταξὺ τῶν λόχων ὀρϑίων ὄντων ἔχοντες, 
ὑπολειπομένους δὲ μικρὸν τοῦ στόματος τῶν ὅδπλιτῶν. 

οϑῆσαν γὰρ τῶν πολεμίων οἱ εὔζωνοι κατατρέχοντες τοῖς 
λίϑοις ἔβαλλον. τοῦ τους οὖν ἀνέστελλον οἱ τοξόται καὶ 
οἱ πελτασταί. οἱ ὁ᾽ ἄλλοι βάδην ἐπορεύοντο πρῶτον 
μὲν ἐπὶ τὸ χωρίον ἀφ᾽ οὗ ΤΡ τὰ προτεραίᾳ οἱ βάρβαροι 
ἐτρέφϑησαν καὶ οἵ ξὺν αὑτοῖς ἐνταῦϑαι γὰρ οἱ πολέ- 

2άμιοι ἦσαν ἀντιτεταγμένοι.- τοὺς μὲν οὖν πελταστὸς ἐδέ- 
ξαντο οἱ βάρβαροι καὶ ἐμάχοντο, ἐπειδὴ δὲ ἐγγὺς ἦσαν. 

«ς « ,7 

οἱ ὑπλῖται, ἐτράποντο. χαὶ οἱ μὲν πελτασταὶ εὐθὺς ἐἕ- 
3 ͵ ᾽ν" « ἐς 

ποντο διώκοντες ἄνω πρὸς τὴν μητρόπολιν, οἱ δὲ ὁπλῖ- 

22. ὀρϑίων ὄντων 5ιιροοῖα βιιπΐ, πἴ βιρουνδοῦηθᾶ δὲ της ]ο- 
τἰρὰ5 ἩΡτὶς εχ ρατίε ἀδπιμαῖδ. 

ϑ».ᾳ»,.09 δώ ὧὐὦὦ ὃ“. «0. 

“πῶ ὦ ὦ τὰἂκἕἅ- ΑΝ. ἃ ὃν οςΣἑ 

«Ὁ 

ΤῸ ον». 

.“.Ἐπ5 ͵-τι οδόο.,. ὦ 5)νῳ “Ὁ .ν.«6 

͵φι. 9}-΄ὦ-Ἡό62ώ ἂἀἕἑἕμνὍὌοὁὃὲῃιουΕἘς κυ 
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ται ἐν τάξει ἕποντο. ἐπεὶ δὲ ἄνω ἦσαν πρὸς ταῖς τῆς25 
μἧτροπόλεως πρὸ ἐνταῦϑα δὴ οἵ πολέμιοι δμοῦ δὴ 
πάντες γενόμεν ι ἐμάχοντο χαὶ ἐξηχόντις ον τοῖς παλ.- 

τοῖς, καὶ ἄλλα δόρατα ἔχοντες παχέα μαχρά, ὅσα ἀνὴρ 
ἂν φέροι μόλις, τούτοις ἐπειρῶντο ἀμύνεσϑαι ἐχ Ζει- 
ρύς. ἐπεὶ δὲ οὔχ υφίεντο οἱ Ἕλληνες, ἀλλ᾽ διιόσε ἐχώ-28 
ροῦν, “ἔφυγον οἱ βάρβαροι χαὶ ἐντεῦϑεν, ἅπαντες μπόν- 
τες τὸ χωρίον. ὃ δὲ βασιλεὺς αὐτῶν ὃ ἐν τῷ μόσσυνι 
τῷ ἐπ᾿ ἄχρου ᾧχοδομημιένῳ, ὃν τρέφουσι πάντες χοινῇ 

αὐτοῦ μένοντα καὶ φυλάττουσιν , οὐχ ἤϑελεν ἔξελ ϑεῖν, 
οὐδὲ οἱ ἐν τῷ πρότερον αἰοεϑέντι χωρίῳ, ἀλλ᾽ αὐτοῦ 

τοῖς μοσσύνοις κατεχαύϑησαν. σὶ δὲ Ἕλληνες διαρ-27 
| ἡγτὲς τὰ Ζορία εὕρισχον ϑησαυροὺς ἐν ταῖς οἰχίαις 

ἄρτων γνενημένων πατρίους, ὡς ἔφασαν οἱ “οσσύνοιχοι, 
τὸν δὲ νέον σἔτον ξὺν τῇ κιχυδλάλη ἀποκείμενον " ἦσαν 
δὲ ζειαὶ αἱ πλεῖσται. καὶ δελφίνων τειιάχη ἐν ἄμφο- 38 

εὔσιν εὑρίσχετο -τεταριχευμένα χαὶ στέαρ ἐν τεύχεσι 
τῶν δελφίνων, ᾧ ἐχρῶντο οἱ Π]οσσύνοιχοι χαϑάπεο οἱ 
Ἕλληνες τῷ ἐλ αέῳ" κάρυα δὲ ἐπὶ τῶν ἀνωγαίων ἦν 
πολλὰ τὰ πλατέα οὐχ ἔχοντα διαφυὴν οὐδεμίαν. Σδδ.29 
τῷ χαὶ πλείστῳ σίτῳ ἐχρῶντο ἕψοντες χαὶ ἄρτους 

ὑπτῶντες. οἶνος δὲ εὑρίσχετο, ὃς ἄχοατος μὲν ὀξὺς ἐφεί- 
ψετὸ εἶναι ὑπὸ τῆς αὐστηοότητος, χεοασϑεὶς δὲ εὐώδης 
τε χαὶ ἡδύς. 

Οἱ μὲν δὴ “Ἕλληνες ἀριστήσαντες ἐνταῦϑι. ἐπορεύ-80 
οντο εἷς τὸ πρόσω, παραδόντες τὴ χωρίον τοῖς ξυμμα- 
χήσασι τῶν ΠΠοσσυνοίχων. ὅπόσα δὲ χαὶ ἄλλα παρῇ ε-- 
σάν χωρία τῶν ξὺν τοῖς πολεμίοις ὄντων, τὰ εὐπροςο- 
δώτατα οἱ μὲν ἔλειπον, οἱ δὲ ἑχόντες προςεχώροον. τὰϑῖ 

28. φυλάττουσιν ΒεαποΚὶϊ σοονυροῖο οδὲ. Ἐχ μένοντες ἰγαᾶι- 
οἷα ἰογτηϊηδίϊομα βουσί μειπι ἴπ ἩΡεῖ5 φυλάττοντα. 26. μοσσύνοις 
Υ αὐῖς βδοῦειν ποπρὴ ρουθσείηιμ, μοσσυνες, μόσσυνοι, μόσσυνα. 
Ἀεοίίτια δυΐοιη ἀπαρ] οὶ πιαπὶ οἰμρ τοὶ σ Ξοὐῖϊδίτας. 27. πατρίους 
“περυσιγῶν κάάδυπι βἀϊιίοτνϑ ΟΣ ποά Ἰρϑαπὶ ϑυυῖας. οτπὶ 
Ἴρτο ὑπῸ ποὴ τυᾶσπᾶρ διιοίου 815 ὙῈ γὴν οπΐσβ πατρίους. 
ΟΥ̓. δοδόλουως αἰξογιι Θχ δἰΐοσο οτῖη 6556 οἵ ἱρϑοσζπι 

ὨΐΡΥ 56 5ἰπϊ τιιάο οἱ σοπὶτπποξζοζιχη Ρτᾶνα εἰ Βοσυῖα δ. ““ν.-- 
ΠΥΡΝΙΝ ἕαοϊϊ, ϑουνδυὶ γετο πατρίους μοῖδι5. ἀιιᾶπὶ περυσιγῶν 

Ἴρτ υἱάεπίυν 1 ὡς ἔφασαν οἱ Δίοσσύνοικοι. Οορίϊκαμά αν 
δαΐοπι ᾿δηΐβ {π|8115 παιῖίοιι5 6556 φοϊςῖ, 
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δὲ πλεῖστα τοιάδε ἦν τῶν χωρίων. (ἀπεῖχον αἱ πόλεις 
ἀπ᾿ ἀλλήλων στάδια ὀγδοήκοντα, αἱ ὲ πλεῖον αἱ δὲ 
μεῖον" ἀναβοώντων δὲ ἀλλ ἥλων ξυγήχουον εἰς τὴν. τέ. 
ραν ἐχ τῆς ἑτέρας πόλεως " "οὕτως ὑψηλή τὲ χαὶ κοίλη 

827 χώρα ἦν. ἐπεὶ δὲ πορευόμενοι ἐν τοῖς φίλοις ἦσαν, 
ἐπέδείκηυφανι: ἀῤτοῖς αὐδᾶν ψῶν εὐδαιμόνων σιτευτούς, 
τεϑραμμένους καρύοις ἑφϑοῖς, ἁπαλοὺς χαὶ λευκοὺς 
σφόδρα χαὶ οὐ πολλοῦ δέοντας ἴσους τὸ μῆχος καὶ τὸ 
πλάτος εἶναι, ποιχίλους δὲ τὰ νῶτα χαὶ τὰ ἔμπροσ 

ϑϑπάντα ἐστιγμένους ἀνϑέμιον. ἐζήτουν δὲ χαὶ ταῖς ἑταί- 
ραις αἷς ἤγον οἱ Ἕλληνες ἐμφανῶς ξ ξυγγίγνεσϑι" ᾿ 

μος γὰρ ἦν οὗτός σφισι. λευχοὶ δὲ πάντες οἱ 
δάχαὶ αἱ γυναῖχες. τούτους ἔλεγον οἱ στρατευσάμενοι 

βϑαρωτάτους διελϑεῖν χκαὶ πλεῖστον τῶν “Ελληνικιῦν, Ἷ 

μων κεχωρισμένους. ἔν τὲ γὰρ ὄχλῳ ὦντες ἐποίρυν ἅπερ 
ἂν ἄνϑρωποι ἐν ἐρημίᾳ ποιήσειαν, ἄλλως δὲ οὐχ ἂν 
τολμῷεν, μόνοι τε ὄντες ὅμοια ἔπραττον ἅπερ ἂν μετ᾽ 
ἄλλων ὦ ὄντες, διελέγοντό τὲ ἑαυτοῖς καὶ “ἐγέλων. ἐφ᾽ ἕαυ- 
τοῖς χαὶ ὠρχοῦ γτ0 ἐπιστάμενοι ὅπου τύχοιεν ὥςπερ ἄλ- 

λοις ἐπιδεικνύμενοι. 

ΙΑ ΟῚ Ὑ. 

ἦ 

Ιου ρὸν μάγος ΤΊΡΑνθποβσιθ δα ὑὐθοπὶ Ονδθοαπὶ (᾽ο-- 
τγογὰ .. ϑπορεηβίτπι οο]οπΐδνι. ϑραϊτη {ππϑυῖβ ἐπ ἃ ΒΑΡγ-- 
ἴομα δπιθηβὶ. τη (οἱγοΥϊταντη οχ ἀϑνυὶβ ΖΘ ΠΥ ΒΟ ρεδθῦ ἢ 
Βαμὶ σουηπχθδξιι ἰρϑὶ ΠΝ οοΙπραγαϑϑϑηῖϊ Ὁταθοὶ, Ἰοσδῖ ΘΙ όορ θη, 
β'υπι δὰ ἂθ στὸ πὴϊηδοῖίοι ΟΟΠΟ τιν θ 68 μὰ Δ, ἈΟ, νόῳ δορά οδἱβ 1 
τεβϑροπάοδὲ ΧοποΡΒοπ. τὸ ποὰ 1ΠΠπ|π}Ὲ 5 τι ΡΓΆΘΡοτα Οοἰγουϊίαθ, 
Δι θουθηΐ, βεαὰ οἰΐαπν ἃ]1ὰ Δη]οϊτι5. ἐδ οουθηΐ: : 

΄΄“-ϑῥ 

Ί “Ἰιὰ ταύτης τῆς χώρας οἱ Ἕλληνες, διά τε τῆς ποτὶ 
λεμίας χαὶ τῆς φιλίας. ἐπορεύϑησαν ὀχτὼ σταϑμού ͵ 
καὶ εὐ εφαμ μά εἰς Σύ" οὗτοι ὀλίγοι ἦσαν χα 
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ρα καὶ χωρία εἶχεν ἐπὶ ϑαλάττῃ ἧττον ἐρυμνά, καὶ οἱ 
στρατηγοὶ ἔχογζον πρὸς τὰ χωρία προςβάλλ δι γ καὶ τὴν 
στρατιὰν ὀνηϑῆναί τι, χαὶ τὰ ξένια ἃ ἧκε παρὰ Τιβα- 
θρηνῶν, οὐχ ἐδέχοντο, ἀλλ᾽ ἐπιιεῖναι χελεύσαντες ἔςτε 
βουλεύσαιντο ἐϑύοντο. καὶ πολλὰ καταϑυσάντων τέλος ὅ 
᾿ἀπεδείξαντο οἱ μάντεις πάντες γνώμην ὅτι οὐδαμῇ προς- 
ίοιντο οἱ ϑεοὶ τὸν πόλεμον. ἐντεῦϑεν δὴ τὰ Ξένια ἐδέ- 
ἄντο, καὶ ὡς διὰ φιλίας 1 πορευόμενοι δο ἡμέρας ἀφί- 

Οκοντο εἰς Κοτύωρα πόλιν Ἑλληνίδα, Σινωπέων ἀποί- 
χίαν, ὄντας δ᾽ ἐν τῇ Τιβ Ἰϑαρηγῶν χώρα. 
 ᾿ΔίΊέχρι ἐνταῦϑα ἐπέξζευσεν ᾿ στρατιά. πλῆϑος τῆς 4 

σεως τῆς οὐοῦ ἀπὸ τῆς ἐν “Βαβυλῶνι μάχης 
εἰς, Κοτέωρα σταϑιοὶ ἑχατὸν εἴχοσι δύο, παρα- 

᾿ σάγγαι ἑξακόσιοι καὶ εἴχοσι, στάδιοι μύριοι χαὶ ὀχτα- 
᾿ κιςχίλιοι, καὶ ἑξαχόσιοι, χοόνου πλῆϑος ὀχτὼ μῆνες. ἐν- 5 
ς ταῦϑα ἔμειναν ἡμέρας τοιβεις ὍΑς ΛΗ, πέντε. ἐν δὲ ταύ- 

ταις πρῶτον μὲν τοῖς ϑεοῖς ἔϑυσαν, χαὶ πομπὰς ἐποί- 

σαν κατὰ ἔϑνος ἕχαστοι τῶν ᾿Ελλήνων χαὶ ἀγῶνας 
γυμνιχούς. τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια ἐλάμιβανον τὰ μὲν ἐκ τῆς 68 
Παφλαγονίας, τὰ δ᾽ ἐκ τῶν χωρίων τῶν Κοτυωριτῶν" 
οὐ γὰρ παρεῖχον ἀγορὰν οὐδ᾽ εἰς τὸ τεῖχος τοὺς ἀσϑε. 
γοῦντας ἐδέχοντο. Ἶ 

Ἔν τούτῳ ἔρχονται ἐκ Σινώπης ποέσβεις. φοβούκιε- Ἴ 
γοι περὶ τῶν Κοτυωριτῶν τῆς τε πόλεως, ἣν γὰρ ἐχεί- 
γὼν καὶ φόρον ἐχείνοις ἔφερον, χαὶ περὶ τῆς χώρας, 
ὅτι ἤχοτον δηουμέν ἢν». καὶ ἐλϑόντες εἰς τὸ στρατόπε- 
δον ἔλεγον " προηγόύφει δὲ “Εχατώνυμος δεινὸς νομιζό-: 
μένος εἶναι λέγειν " Ἔπεμψεν ἡμᾶς, ὦ ἄνδρες στρατιῶ- - 
ται, ἢ τῶν Σινωπέων πόλις ἐπαινέσοντάς τε ὑμᾶς ὅτι 
γνιχᾶτε “Ἕλληνες ὄντες βαρβάρους, ἔπειτα δὲ καὶ ξυνη:- 
σϑησομένους ὅτε διὰ πολλῶν τε καὶ δεινῶν ὡς ἡμιεῖς 
ἀχοίομιεν πραγμάτων σεσωσμένοι πάρεστε. ἀξιοῦτιεν δὲ 9 
“Ἕλληνες ὄντες καὶ αὐτοὶ ὑφ᾽ ὑμῶν ὄντων Ἑλλήνων 
ἀγαϑὸν μέν τι πάσχειν, καχὸν δὲ μηδέν" οὐδὲ γὰρ η- 
μεῖς ὑμᾶς οὐδὲν πώποτε ὑπήρξ μὲν χαχῶς ποιοῦντες. 
Κοτυωρῖται δὲ οὗτοι εἰσὶ μὲν ἡμέτεροι ἄποιχοι, καὶ τὴντ0 
χώραν ἡμεῖς αὐτοῖς ταύτην παραδεδώκαμεν βαϊβάροὸς 
ἀφελόμενοι διὸ χαὶ δασμὸν ἡμῖν φέρουσιν οὗτοι τε- 
ταγμένον καὶ Κερασούντιοι καὶ Τραπεζούντιοι ὡςαύτως " 
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ὥςτε ὅιτι ἂν τούτους χαχὸν ποιήσητε ἧ “Σινωπέων πό- 
11λις γομίζει πάσχειν. νῦν δὲ ᾿ἀχούομεν ὑμᾶς εἴς τε τὴν 

πόλιν βίῳ παρεληλυϑότας ἐνίους σχηνοῦν ἐν ταῖς οἷ- 
χίαις χαὶ ἐχ τῶν χωρίων λαμβάνειν ὧν ἂν δέησϑε οὐ 

12πείϑοντας. ταῦτ᾽ οὖν οὐχ ἀξιοῦμιεν" εἰ δὲ ταῦτα ποιή-- 
σετε, ἀγάγχη ἡμῖν χαὶ Κορύλαν χαὶ Παφλαγόνας καὶ 
ἄλλον ὅντινα ἂν δυνώμεθα. φίλον. ποιεῖσϑαι. 

13 Πρὸς ταῦτα ἀναστὰς Ξενοφῶν ὑπὲρ τῶν στρατιω- 
τῶν εἴπεν, Ἡμεῖς δέ, ὦ ἄνδρες “ινωπεῖς, ἥχομεν ἀγα- 
πῶντες ὅτι τὰ σώματα διεσωσάμεϑα χαὶ τὰ ὅπλα" οὐ 
γὰρ ἦν δενατὸν ἅμα τε χρήματα ἄγειν χαὶ φέρειν ὶ 

14τοῖς πολεμίοις μάχεσϑαι. καὶ νῦν ἐπεὶ εἰς τὰς ᾿Ελλ 
δας πόλ εἰς, ἤλϑομεν, ἐν ραπεζοῦντι μέν, παρεῖχον 
ἡμῖν ἀγοράν, ὠνούμενοι εἴχομεν τὰ ἐπιτήδεια, χαὶ ἀνϑ' 
ὧν ἐτίμησαν ἡειᾶς καὶ ξένια. ἔδωχαν τῇ στρατιζ, ἄντε- 
τιμῶμεν αὐτούς, χαὶ εἰἴ΄ τις αὑτοῖς φίλος ἦν τῶν βαρ- 

βάρων, τούτων ἀπειχόμεϑα" τοὺς δὲ πολεμίους αὐτῶν 
ἐφ᾽ οὖς αὐτοὶ ἡγοῖντο παχῶς ἐποιοῦμεν ὅσον ἐδυνά; κἐξ- 

159α. ἐρωτᾶτε δὲ αὐτοὺς ὁποίων τινῶν ἡμῶν ἔτυχον " 
πάρεισι γὰρ ἐνθάδε οὺς ἡμῖν ἢ) μόνας διὰ φιλίαν ἤ 

4θπόλ ις ξυνέπεμψεν. ὅποι δ᾽ ἂν ἐλϑόντες ἀγορὰν μὴ ἔχω- 
μεν, ἄν τε εἷς βάρβαρον γῆν ἄν τε εἰς Ἑλληνίδα, οὐχ 

1 Ἰύβρει ἀλλὰ ἀνάγχῃ λαμβάνομεν. τὰ ἐπιτήδεια. καὶ ΙΚα0- 
δούχους καὶ Ταόχους χαὶ “Χαλδαίους χαΐπερ βασιλέως 
οὐχ ὑπηχόους ὄντας δίῶως καὶ μάλα φοβεροὺς. ὄντας 
πολεμίους ἐχκτησάμεϑα διὰ τὴ ἀνάγκην εἶναι λαμβάνειν 

18τὰ ἐπιτήδεια, ἐπεὶ ἀγορὰν οὐ “παρεῖχον. “Π͵άκρωνας δὲ 
χαίπεο βαρβάρους ὄντας, ἐπεὶ ἀγορὰν οἵαν ἐδύναντο πα- 
θεῖχον, φίλους τὲ ἑνομίξοιεν εἶναι χαὶ βίᾳ. οὐδὲν ἐλαμι-- 

1ϑβάνομεν τέον ἐκείνων. Κοτυωρίτας δέ, οὃς ὑμετέρους 
φατὲ εἶν αι; εἴ τε αὐτῶν εἰλήφαμεν, αὐτοὶ αἴτιοί εἶσιν " 
οὐ γὰρ (ὡς φίλ οι προςεφέροντο ἡμῖν, ἀλλὰ κλείσαντες. 
τὸς πύλ ας οὔτε εἴσω ἐδέχοντο. οὔτε ἔξω ἀγορὰν ἕπεμι- 

, 
σον" ἡτιῶντο δὲ τὸν παρ᾿ ὑμῶν ἀθμιοστὴν κέ ἐν αἷ-- 

Ζοτιον εἶναι. ὃ δὲ λέ γεις βίᾳ παρελϑόντας σχηγοῦν, ἡμεῖς 

ἠξιοῦμεν τοὺς κάμνοντας εἰς τὰς στέγας δέξασϑαι" 
ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀνέωγον τὰς πύλας, ἣ ἡμᾶς ἐδέχετο αὐτὸ 

12. Κορύλον»7 Υ. ΥἹ. 1. 2, 

᾿ 
ἣ 
Υ 
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τὸ χωρίον ταύτῃ ἜΝ ἄλλο μὲν οὐδὲν βίαιον 
ἐποιήσαμεν, σχῃνοῦῖσι δ᾽ ἐν ταῖς στέγαις οἱ κάμνοντες 
τὰ ἑαυτῶν δαπαγῶντες, καὶ τὰς πύλας φρουροῦμεν, 
ὅπως μὴ ἐπὶ τῷ “ὡμετέρῳ ἁρμοστῇ ὡσιν οἱ κάμνοντες 
ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν ἤ ἐσβ σϑθα ὅταν βουλώμεϑα. 
οἱ δὲ ἄλλοι, ὡς ὃ ὁρᾶτε. σχηγοῖαεν ὑπαίϑοιοι ἐν τῇ τά-"ι 

ξει, παρεσχευασμέν ὋΙι, ἂν μέν τις εὖ ποιῇ, ἀντευποιεῖν, 
ἂν δὲ χαγῶς, ἀλέ ΦΡΗΝ ἃ δὲ ἦπε ἔλησας (ὡς ἢν ὑμῖν 
δοχῇ Κοοίλ αν. καὶ Παφλαγόνας ξυ μμάχους ποιή ἴσεσϑε 
ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἡμεῖς δὲ ἣν Μὲν ἀνάγκη ἢ πολεμήσομεν χαὶ 
ἀμ οτέροις᾿" ἤδη γὰρ καὶ ἄλλοις πολλα «πλασίοις ὑμῶν 

ιἤσίμεν " ἄν δὲ δοχῇ ἡμῖν, χαὶ φίλον ποιήσομεν 
αφλαγόνα. ἀχοΐομεν δὲ αὐτὸν χαὶ ἐπιδεῖν τῆς 23 

ὑμετέρας πὸλ. ες χαὶ χωρίων τῶν ἐπιϑαλαττίων. πει-- 
ρασόμεϑα οὖν συμπράττοντες αὐτῷ ὧν ἐπιϑυμεῖ φίλοι 
γίγνεσϑαι. 

Ἔχ τούτου μάλα μὲν δῆλοι ἦσαν οἱ ξυμπρέσβειςσά 
ῷ “Ἑχατωνύμῳ γαλεπαίνοντες τοῖς εἰρημένοις, παρελ-- 
ὧν δ᾽ αὐτῶν ἄλλος εἶπεν ὅτι οὐ πόλεμον ποιησόμε-- 
οἱ ἥκοιεν ἀλλὰ ἐξιξεεξοντες ὅτι φίλοι εἰσί. χαὶ ξενίοις, 

ἢν μὲν ἔλϑητε πρὸς τὴν Σινωπέων πόλιν, ἐκεῖ δεξόμε- 
δα, νῦν δὲ τοὺς, ἐνϑάδε κελεύσομεν διδόναι ἃ δίναν- 
αι" δριῦμεν γὰρ πάντα ἀληϑῆ ὄντα ἃ λέ γέτε. ἐχ τού-25 

του ξένε τε ἔπεμπον οἵ Κοτυωρῖται χαὶ οἱ στρατηγοὶ 
ῶν Ἑλλήνων ἐξένιζον τοὺς τῶν Σινωπέων πρέσβεις, 
“αἱ πρὸς ἀλλήλους πολλά τε χαὶ ἐπιτήδεια διελέγοντο: 
τά τε ἄλλα χαὶ περὶ τῆς λοιπῆς πορείας ΠΣ ΝΟΟΜΣΣ 
ὃν ἑχάτεροι ἐδέοντο. 

22. "ποιήσοιιε»} Ἰπηπιο ποιησόμεϑα. Ας ποιούμεϑα φίλον ροϑὲ 
ἔλον ποιεῖϑαι Κοούλαν χαὶ τὸν Παφλαγόνα ᾿αἀάϊιπξ ποππυδὲ 
παπυτ 8 χηΐπιι5 Βομὶ ΠἰΡιΐ. 
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τα’ Ὁ πὴ ΠΝ ἐρῳ, ̓  “ 
᾽ 3 

(οποῖπιπι ἀρ τε χαο ἰπεσθ. δὲ 5'πορθηβῖτην ἴπ 60 βεπῖθπ- 
ἴδ. Ρ]δοοῖ παυῖσαυθ, δὶ βϑῖβ πᾶντιπι γα θΡοαπὶ Θ᾽ μορδθηβθβ. «ἃ 
4πὸ5 Ἰεσσαὶ! πο ἐτπὰέτιν. ὕὙθὶ5 πὰ Ῥομπῖο οοπάομάδα σομβιϊτασε ΣΧ 6-- 
ΒΟΡΒομτῖς Ρτο θεῖ 5]αμι5, Χοπορβοη οἶϊι5 ΘΟ Σ ἢ οὐ πυῖηθ ὈΤῸ 
ΟΟΠΟΙΟΠ6. 58 Ρυγξαΐ. 

Ταύτῃ μὲν. τῇ ἡμέρᾳ τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. τῇ 
δὲ ὑστεραίᾳ ξυγέλεξαν οἱ στρατηγοὶ τοὶς στρατιώτας, 

χαὶ ἐδόχει αὐτοῖς περὶ τῆς λοιπῆς πορείας παραχαλές 
σαντας τοὺς Σινωπέας βουλεύεσθαι. εἴτε γὰξ πεζῇ 
πορεὔΐεσϑαι. χρήσιμοι ἄν ἐδόχουν εἶναι οἱ Σινωπὶ 
γούμενοι" ἔμπειροι γὰρ ἦσαν τῆς Παφλαγονίας " 
χατὰ ϑάλατταν, προςδεῖν ἐδόχει Σινωπέων" μόνοι γὰρ ' 

ἂν ἐδόκουν ἱχανοὶ εἶναι πλοῖα παρασχεῖν ἀρχοῦντα τῇ; 
στρατιᾷ. καλέσαντες οὖν τοὺς πρέσβεις ξυνεβουλεύοντὸ, ἢ 
καὶ ἠξίουν “Ελληνας ὄντας Ἕλλησι τούτῳ πρῶτον χα-. 
λᾶς δέχεσθαι τῷ εὔνους τε εἶναι καὶ τὰ βέλτιστα ξυμ-᾿ 
βουλεύειν. 

“Ἱναστὰς δὲ ̓ Εχατώνυμος πρῶτον μὲν ἀπελογήσατο ἢ 
περὶ οὗ εἶπεν ὡς τὸν Παφλαγόνα φίλον ποιή 'σοιντο, ὅτε 
οὐχ ὡς τοῖς Ἕλλησι πολεμησόντων "σφῶν εἴποι, ἀλλ᾽ τὶ 
ὅτι ἐξὸν τοῖς βαρβάροις φίλους εἶναι τοὺς “Ἕλληνας αἵ- δ 

θήσονται. ἐπεὶ δὲ ξιμβουλεύειν ἐχέλενον, ἐπευξάμενοι 
ὧδε εἶπεν. Εἰ μὲν ὃν μϑουλείοιμι ἕ βθαιστά μοι δόκει 
εἶναι, πολλά μοι, χά) αϑὰ γέ ἐγνοιτὸ " εἶ δὲ γι τἀναντία. Ἢ 
αὕτη γὰρ ἡ ἱεοὰ 3: "βουλὴ λεγομέν γ εἶναι δοχεῖ μοι ἣν 
παρεῖναι" νῦν γὰρ δὴ ἄν μὲν εὖ ξεμβουλεύσας 4 αν. ἢ 

πολλοὶ ἔσεσϑε οἱ ἐπαινοῦντες Με; ἄν δὲ κακῶς, ἐδτ 
ἔσεσϑε οἱ χαταρίώμιεγοι. πράγματα μὲν οὖν οἵδ᾽ 
πολὺ πλείω ἕξομεν, ἐὰν χατὰ ᾿ϑάλαττων, χομίζησϑε! 
μᾶς γὰρ δεήσει τὰ πλοῖα πορίζειν" ἣν δὲ χατὰ 

ἣ 

Ξ- 

ταὶ Τλλησή ἜΛλλ ἡνᾶς ἀἴσενε ἀερεβαῖ, εεα αἰχῖξ Ἕλλησι. χὰ Ι 
εἴνους εἶναι εἰ ξυμβουλεύειν ἴπ πυθηῖα Βα οτοῖ. ά. ἢ ἑερὶ τι 
ξυμ οὐλὴ]. Ῥγοτευθῖο ἀϊςεβαίιν σι! βουλὴ ἱερὸν χρῆμα. ὅ. ᾿ 
τὰ γῆς] γὴν ἘΡεΥ ππτιβ. ῬῈΣ ᾿ησιιᾶτι αἰγαπαιια τεςῖς ἀϊοῖαν, 
πὶ ἀρὰ Πίοάοσιμ 1. 1]. ο. 50. ζατὰ τῆς γῆς ὠχέως ἄκρο 
βατεῖ ἀς Ξἰστέοοαμμθῖο. ἀσουδαϊῖνιιβ ἐδηγθ ἢ ι Ἰοοῖ5 {18}15. δ»! 
εϑὶ υξιταϊϊοῖν ᾿ ἥξ 
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στέλλησϑε, ὑμᾶς δεήσει. τοὺς μαχομένους εἶναι. ὅμως 6 
δὲ λεχτέα ἃ γιγνώσκω " ἔιιπειρος γάρ εἰμι χαὶ τῆς χώ- 
ρας τῶν Παφλαγόνων. χαὶ τῆς ὃν γάμειυς. ἕχει γὰρ ἀμι- 
φότερα, καὶ πεδία κάλλιστα χαὶ δοὴ ὕψι λότατα. καὶ 7 
πρῶτον μὲν οἶδα εὐθὺς ἢ τὴν εἰς, )ολὴν ἀνάγχη ποιεῖς 
σϑαι" οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλῃ ἢ ἧ τὰ κέρατα τοῦ ὕρους 
τῆς ὑδοῦ καϑ' ἑκάτερά ἐστιν ὑψηλά, τ χρατεῖν κατέ- 
Ἰ χοντες χαὶ πάνυ ὀλίγοι δύναιντ᾽ ἄν" τούτων δὲ χατεχο- 
Ἰ μένων οὐδ᾽ ἂν οἱ πάντες ἄνθρωποι δύναιντ᾽ ὧν διελ-- 
Ἰ ϑεῖν. ταῦτα δὲ χαὶ δείξαιιιι ἄν, εἴ μοί τινα βούλοισϑε 
ξυμπέμψαι. ΡΣ Νὰ μὲ κάδο ὴ καὶ ἱππείαν 8 
[ τοὶ οἱ βάρβαροι νομίζουσι χοείττω εἶναι ἁπάσης 

βασιλέως ἱππείας. χαὶ πῦν οὗτοι οὐ παρε γένοντο 
 δασιλεῖ καλοῦντι, ἀλλὰ μεῖζον φφθογεῖ ὃ ἄρχων μας μὰ ἢ 

Ἱ εἰ δὲ χαὶ δυνγηϑεῖτε τά τε ὄρη χλέιμαι ἢ φϑάσαι λα- 9 
: βόντες καὶ ἐν τῷ πεδίω χρατῆσαι μαχόμενοι τούς τε 
ἱππεῖς τούτων χαὶ πεζιῶν μυριάδας πλεῖον ἢ δώδεχα, 

ἥξετε ἐ ἐπὶ τοὺς ποταμούς πρῶτον μὲν τὸν Θερμώδον.- 
τα, εὖρος τοιῶν χέξοναν, ὃν χαλ ἐπὸν οἶκιαι διαβαίνειν 
Ἰἄλλως τε καὶ πολεμίων πολλῶν μὲν ἔμιπροσϑεν ὄντων 
πολλῶν δὲ ὄπισϑεν ἑπομιένων" δεύτερον δ᾽ Ἴοιν, τρί- 
ἤπλεϑοον ὡςαύτως " τρίτον δ᾽ “ἥλυν, οὐ μιεῖον δυοῖν 
σταδίοιν, ὃν οὐχ ἂν δύναισϑε ἄνευ πλοίων διαβῆναι" 
πλοῖα δὲ τίς ἔσται ὁ παρέχων; ὡς δ᾽ αὕτως χαὶ ὃ 

αρϑένιος ἄβατος" ἐφ᾽ ὃν ἔλθοιτε ἄν, εἰ τὸν “λυν 
διαβαίητε. ἐγὼ μὲν οὖν οὐ χαλεπὴν ὑμῖν εἶναι νομίζωξο 
τὴν πορείαν ἀλλὰ παντάπασιν ἀδύνατον. ἂν δὲ πλέητε, 
ἔστιν ἐνθένδε μὲν εἰς Σινώπην παραπλεῦσαι, ἐκ. Σινώ- 
ἧς, δὲ εἰς Ἡράχλειαν" ἐξ Ἡρακλείας δὲ οὔτε πεζῇ οὔτε 
χατὰ ϑόλώκένι ἀπορία" τιρλὰ γὰρ χαὶ πὰ οἷά ἐστιν ἐν 

οαχλείᾳ. ᾿ 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἔλεξεν, οἱ μὲν ὑπώπτευ οΥ φιλίας ἕγε- 11 
α τῆς Κορίύλα λέζειν " καὶ γὰρ ἦν πρόξενος αὐτῷ" οἵ 
ἐ χαὶ ὡς δῶρα ᾿ληψόμενον »“ τὴν Ξυιιβουλὴν ταύ- 

"οἱ δὲ ὑπιύπτευον χαὶ τούτου ἕνεχα λέγειν ὡς μὴ 
ἰόντες τὴν Σινωπέων τι χώραν χαχὸν ἐργάζοιντο. 
οὖν Ἕλληνες ἐιμη ̓φίσαντο χατὰ ϑάλ «τταν τὴν πο- 
ποιεῖσϑαι. μετὰ ταῦτα Ξενοφῶν. εἶπεν, Ὦ Σινω-12 
οἱ μὲν ἄνδρες ἤρηνται πορείαν ἣν ὑμεῖς ξυμβου- 
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λεύετε" οὕτω δὲ ἔχει " εἶ μὲν πλοῖα ἔσεσϑαι μέλλει ἵκα- 
νὰ ἀοιϑιιῷ ὡς ἕνα εἡ καταλείπεσϑαι ἐνθάδε, ἡμεῖς ἂν 
πλέοιμεν" εἰ δὲ μπιλλοιιιεν οἱ μὲν χαταλείννεσθϑαι οἱ δὲ 

18πλεύσεσϑαι, οὐχ ἂν ἐμβαίημεν εἰς τὰ πλοῖα. γιγνώσχο-- 
μὲν γὰρ ὅτι ὅπου μὲν ἂν χρατῶχιεν, δυναίιεϑ᾽ ἂν χαὶ 
δὐδο θαι χαὶ τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν" εἰ δέ που ἥττους τῶν 
πολεμίων ληφϑὴ σόμεϑα, εὔδηλον δὴ ὅτε ἐν ἀνδραπό- 

1άδων χώρᾳ ἐσόμεθα. ἀχούσαντες ταῦτα οἱ πρέσβεις ἐχέ- 
λεῦον πέιιπειῖν πρέσβεις. χαὶ πέμπουσι Καλλίμαχον “10- 
χάδα καὶ “Ἰρίστωνα ᾿41ϑηναῖον χαὶ Σαμόλαν “Ἄχαιόν. 
χαὶ οἱ μὲν ᾧχοντο. 

15. Ἔν δὲ τούτω τῷ χρόνῳ Ξενοφῶντι, δρῶντι μὲν 
ὁπλίτας πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων, ὃ ορῶντι δὲ καὶ πελταστὰς. 
πολλοὺς χαὶ τοξ Ξότας καὶ σφενδονήτας, χαὶ ἱππεῖς ὃ 

χαὶ μάλα ἤδη διὰ τὴν. τριβὴν ἱκανούς, ὄντας δ᾽ ἐν τῷ 
Πόντῳ, ἔμϑα οὐχ ἂν ἀπ᾽ ὀλίγων χρημάτων τοσαύτη 
δύναμις παρέσχει άσϑη, χαλὸν αἑτῷ ἐδόχει εἶναι χαὶ 
χώραν καὶ δένακιν τῇ “Ἑλλάδι προςχτήσασϑαι πόλιν 

1θχατοικίσαντας. καὶ γὲγ ἔσϑαι ἂν αὐτῷ ἐδόκει μεγάλη,. 
καταλογις ομένῳ τὸ τὲ αὐτῶν πλ ῆϑος χαὶ τοὺς περεοι--- 

χοῦντας τὸν Πόντον. καὶ ἐπὶ τούτοις ἐθύετο πρίν τινεῖ 
εἰπεῖν τῶν στρατιωτιῦν. Σιλανὸν παοαχαλέσας τὸν Κύ-: 

17ρου εάντιν γενόμενον τὸν “Ἱμβφαχιώτην. ὃ δὲ Σιλανὸς: 
δεδιὼς μὴ γένηται ταῦτα χαὶ καταμείν ἢ ποῦ ἤ στρα-: 
στιά, ἐχφέρει εἰς τὸ στράτευμα λόγον ὅτε Ξενοφῶν βού-' 
λεται κατιυμεῖναι τὴν στρατιὰν καὶ πόλιν οἰκίσαι χαὶ 

Ἵϑεαυτῷῶ ὄνομα χαὶ δύναμιν περιποιήσασϑαι. αὐτὸς δ᾽ δ 
Σιλανὸς ἐβούλετο ὅτι τάχιστα εἰς τὴν “Ελλάδα ἀφικές 
σϑαι" οὺς γὰρ παρὰ Κύρου ἔλαβε τριςχιλίους δαοεὲ 
χοὺς ὅτε τὰς δέχα ἡμέρας ἠλήϑευσε ϑυόμενος Κύρῳ 

τὐδιεσεσώχε ει. τιῦν υἱὲ στρατιωτῶν, ἐχιεὶ Ἀξυυοενα τοῖς ΜΒ 

19. ὡς ἕνα ΠΥ χαταλείπεσϑαι οἰ στ π σαμπεῖτις5. “Το τιν ίδπὶ με) " 
δέν. ΑὙβιορ μδνος ΤΙ ΒΕϑι ΟΡ ΠΟΥ απειβῖβ ν. 519. “κ᾽ γὰρ οὐχ 
εἴποις τῶν γνὺν γυ μακιχῶν Πην ελ ὁπην. ἘΠ οΙοβίαζ. τ. 153. 
δ᾽ οὐχ ἐάσω χατί γε τὴν ἐμὴν μίαν ἐν τοῖς χαπηλείοισι λάκ. 
χοὺυς ἐμποιεῖν ϑετος. 15. ἱππεῖς --- διὰ τὴν τριβὴν ἱχανοῦς" 
Τηβεϊεαι ογαπὲ ΠΙ. 3. 10Θ. 18. τριςχιλίους δαρειχοὺς] Ηδο. γ6 9. Χὺς» 
ομηΐα ἐπιπιπχοσαῖ ὕγτυπῃ 1. 7, 18. μὼ 
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“Τιμασίωκ δὲ ὁ Ὁ “]αρδανεὺς χαὶ Θὥώραξ ὃ Βοιώτιος πρὸς 
ἐμπόρους τινὰς παρόντας τῶν Ἡραχλεωτῶν χαὶ Σινω- 
᾿πέων λέγουσιν ὅτε εἰ μὴ ἐχποοιοῖῦσι τῇ στρατι( μισϑὸν 
ὥςτε ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια ἐκπλέοντας, ὅτι κιδυνεύσει μεῖς 
,γαὶι τοσαύτη δύναμις ἐν τῷ Πόντω" βουλεύεται γὰρ 
Ξενοφῶν. χαὶ ἡμᾶς παραχαλεῖ. ἐπειδὰν ἔλθη τὰ πλοῖα, 
τότε εἰπεῖν ἐξαίφνης τῇ στρατιῦ, «νὸρες, γὺν μὲν ὑρῶ-2 20 
μὲν ἡμᾶς ἀπόρους ὄντας χαὶ ἐν τῷ ἀπύπλῳ ἔχειν τὰ 
ἐπιτήδεια χαὶ ὡς οἴχαδε ἀπελϑόντας ὀνῆσαί τι τοὺς οἷ-- 
κοι" εἰ δὲ ϑαΐλεσϑε τῆς χύχλῳ χώρας περὶ τὸν Πόν-- 

εἰ τον οἰκουμένης ἐκλεξάμενοι ὅπῃ ἂν βούλησθε χατασχεῖν. 
ἢ καὶ τὸν μὲν ἐθέλοντα ἀπιέναι οἰχαδε, τὸν δὲ ἐθέλοντα 
μένειν αὐτοῖ. πλοῖα δ᾽ ὑμεῖν πάρεστιν, ὥςτε ὕπῃ ἄν 
βούλησϑε ἐξαίφν ης ἂν ἐπιπέσοιτε. ἀχούσαντες ταῦτα οἱϑά 
ἔμποροι ἀπήγγελλον ταῖς πόλεσι" “ξονέπεμιμε δ᾽ αὐτοῖς 
Τμιασίων ὃ “Ἱαρδανεὲς Εὐρύμαχόν τε τὸν “αρδανέα 

ἽἼ χαὶ “λα Νὰ τὸν Βοιώτιον τὰ αὐτὰ ταῦτα ἐροῦντας. 
Σινωπεῖς δὲ ᾿Προαχλεῶται ταῦτα ἀχκοΐσαντες πέιι-- 

Ἵπουσι πρὸς τὸν ὐδι νδϑνλωι χαὶ κελεύουσι προστατεῦσαι 
λαβόντα, χρή; ματα ὅπως ἐχπλεύση ἡ στρατιά. ὁ δὲ ἄσιιε-23 
γὸς ἀχούσας ἐν ξυλλόγῳ τῶν “στρατιωτῶν ὄντων τα 
τάδε. Οὐ δεῖ προςύχειν. μονῇ, ὦ ἄνδρες, οὐδὲ τῆς Ελ- 
ἢ δος οὐδὲν περὶ πλείονος ποιεῖσϑαι. ἀχούίω ἂξ τινες 
θύεσθαι ἐπὶ τούτῳ οὐδ΄ ὑμῖν λέζοντας. ὑπισχνοῦμαιῶ8 
δὲ ὑμῖν, ἂν ἐκπλέητε, ἀπὸ νου κηνίας μισϑοφορὰν πα- 
θέξειν χυζιχηγὸν ἐχάστῳ τοῦ μηνός " χαὶ ἀξ Ξὼ ὑμᾶς εἰς 
τὴν Τρῳάδα, ἔνϑεν χαί εἶμι φυγάς, καὶ ὑπάρξει ὑμῖν 
ἦ ἐμὴ πόλις ἐχόντες γάρ μὲ δέξονται. ἡγήσομαι δὲ 4 
αὐτὸς ἐγὼ ἔνϑεν πολλὰ χρή; ματα λήψεσϑε, ἔμπειρος δέ 
εἶμι τῆς «Ἵἱολίδος χαὶ τῆς ὠρυγίας χαὶ τῆς Τρῳάδος 
χαὶ τῆς Φαονυβάϊζου ἀρχῆς πάσης, τῆς μὲν δέὰ τὸ 
ἐχεῖϑεν εἶναι, τῆς δὲ διὰ τὸ ἕν νεστρατεῦσϑαι ἐν αὐτῇ 

σὺν Κλεάρχῳ τὲ χαὶ ““ερχυλλίδᾳ. ἀναστὰς δὲ ζϑις25 

20. πλοῖα δ᾽ δ᾽ βυδροοίιπι οϑῖ. 95. ἀπὸ νουμηνίας οὐπὶ 
ἐ μισϑοιξοοίν σονϊυχῖ. αἰξ δὲ ἴβορτη. 31. ὁρῶ μισϑὸν ὑπισχνου-- 

ἕνους ὑμῖν ἄνδρας ἀπὸ γουμηνίας. Ιπορῖο Ἰᾶθο σαν ἐχηελέητε 
δα σε Βαπέτιν. 24. τῆς ἀξόσος, τῆς δὲ] τὰ μὲν --- τὰ δὲ Ἰιθυὶ 
πιοΐϊοτοβ. -- «Ἱερχυλλίδᾳ] Υ. Ὑἰμπιογά. ὙΠ|. 61. “Περχυλέδας 
διιΐθπὶ Ροίϊιι5 σᾶ «Τεἐρχυλλέδας δουροπάις υἱά θεν, 
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Θώραξ ὃ Βοιώτιος, ὃς ἀεὶ περὶ στρατηγίας Ξενοφῶντι 
ἐμάχετο, ἔφη; εἰ ἐξέλϑοιεν ἐχ τοῦ Πόντου, ἔσεσϑαι αὐ-- 
τοῖς “Χεῤῥόνησον χώραν χαλὴν χαὶ εὐδαίμονα ὥςτε τῷ 
βουλομένῳ ἐνοιχεῖν, τιῦ δὲ μὴ βου 'ομένῳ ἀπιέναι οἵ-- 
χαδε. γελοῖον δὲ εἶναι ἐν τῇ “Ελλάδι οὔσης ς χώρας πολ-- 

2θλῆς καὶ ἀφϑόνου ἐν τῇ βαρβάρων μαστεύειν. ἔςτε δ᾽ 
ἄν, ἕφη; ἐχεῖ γένησϑε, χἀγὼ χαϑάπεορ Τιμασίων ὑπι-- 
σχνοῦμαι ὑμῖν τὴν μισϑοφοράν. ταῦτα δὲ ἔλεγεν εἰδὼς 
ἕ Τιμασίωνι οἱ “Πραχλεῶται χαὶ οἱ Σινωπεῖς ὑπισχνοῦν- 

οΥτο ὥςτε ἐχπλεῖν. ὁ δὲ Ξενοφῶν. ἐν τούτιυ ἐσίγα. ἀνα- 
στὰς δὲ (βιλή ἥσιος καὶ “1 χων οἱ ᾿Τχαιοὶ ἔλεγον ὡς δει-- 
νὸν εἴη ἰδίᾳ μιὲν “Ξενοφῶντα πείϑειν τὲ καταμένειν καὶ 
ϑύεσθϑαι ὑπὲρ τῆς μονῆς μὴ κοινούμενον τῇ στρατιᾷ, 
εἰς δὲ τὸ κοιγὸν μηδὲν ἀγορεύειν πεοὶ τούτων. «ὥςτε 

2δηναγκάσϑη ὃ Ξενοφῶν ἀναστῆ γΙ χαὶ εἰπεῖν τάδε. Ἐγώ, 
ὦ ἄνδρες, ϑύομαι μὲν ὡς ὁρᾶτε ὁπύσα δύναμαι χαὶ ὑπὲρ 
ὑμῶν χαὶ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ὅπως ταῦτα τυγχάνω καὶ λέ. 
γων χαὶ νοῶν χαὶ πράττων ὕποῖα μέλλει ὑμῖν τε χάλ- 
λιστα καὶ ἄριστα ἔσεσϑαι χαὶ ἐμοί. χαὶ νῦν ἐϑυόμην 
περὶ αἰτοῦ τούτου εἰ ἄμεινον εἴη ἄρχεσθαι λέγειν εἰς 
τιιᾶς χαὶ πράττειν περὶ τούτων 1 ἢ παντάπασι μηδὲ ὁ ἅπτε- 

ὥθοϑαι τοῦ πρά) ματος. ἸΣΥλ ανὸς δέ μοι ὃ μάντις ἀπεχθί- 
γατὸ τὸ ιἱὲν μέγιστον, τὰ ἱερὰ καλὰ εἶναι" ἤδει γὰρ 
καὶ ἐμὲ οὐκ ἄπειοον ὄντα διὰ τὸ ἀεὶ παρεῖναι τοῖς ἱε-- 
οοῖς " ἔλεξε δὲ ὅτι ἐν τοῖς ἱεροῖς φαίνοιτό τις δόλος καὶ 
ἐπιβουλὴ ἐμοί, ὡς ἄρα γιγνώσκων ὅτι αὐτὸς ἐπεβούλευε 

διαβάλλειν μιεξ πρὸς ὑμᾶς. ἐξήνεγχε γὰρ τὸν λόγον ὡς 
ἐγὼ πράττειν ταῦτα διανοοίμην ἤδη οὐ πείσας ὑμᾶς. 

δοἐγὼ δὲ εἰ μὲν ἑώρων ἀποροῦντας ὑμᾶς, τοῦτ᾽ ἂν ἐσχό- 
πουν ἀφ᾽ οὐ ἂν γένοιτο ὡςτε λαβόντας ὑμᾶς πόλιν τὸν 
μὲν βουλόμενον ἀποπλεῖν Ἴδη, τὸν δὲ μὴ ῥ ϑουλόμενον. 
ἐπεὶ χτήσαιτο ἱχανὰ ὧςτε καὶ τοὺς ἑ ἑαυτοῦ οἰχείους ὠφε-- 

81λῆσαί τι. ἐπεὶ δὲ ὁρῶ ὑμῖν χαὶ τὰ πλοῖα πέμποντας 

25. τῷ βουλομένῳ] τὸν βουλό ὀμένον αἀϊοοπάπτν δγὰξῖ : 564 48- 
εἶνοὸ πὐίαν Ρ ΑΘ 5511) ἔσεσθαι. αὐτοῖς ἴὰχ πιο ΒΡθοη5. Νοὸπ 
αἰ5β:ῃ}}}15 ταῖϊο Ἰοοὶ βιιρτᾶ 8. 2.. πρὶ ν᾿ δπποίαϊοηθμιν. --- τῷ δὰ 
μὴ βουλομένῳ] Νερατοιθπι οπγίτἰτις Βομὶ ρυὶ δὰ ΘχΘπΊρ]τῖπα 
ΠΠ1ιι5. 5. 20. τὸν μὲν ἐϑέλοντα ἀσιιέναι, τὸν δὲ ἐθέλοντα μέ- 
γειν. ϑεᾶ νυ. 5. 80. 



118. Υ. ΟΑΡ. Υἱι. 143 

Πρακλεώτας καὶ Σινωπεῖς ὥςτε ἐχπλεῖν, χαὶ μισϑὸν 
ὑπισχγουμένους ὑμῖν ἄνδρας ἀπὸ νον μηνέὰν, χαλύν μοι 
δοχεῖ εἶναι σωϊομέγους ἔν ϑα βουλόμεθα μισϑὸν τῆς 
σωτηρίας λαμβάνειν, χαὶ αὐτός τὲ παύομαι ἐχείνης τῆς 
διανοίας, χαὶ ὁπόσοι ποὺς ἐμὲ προςήεσαν λέγοντες ὡς 
χοὴ ταῦτα πράττειν, παΐεσϑαί φημι χϑῆναι. οἵ τί γὰρ32 
γιγνώσχω" διιοῦ πὲν ῦντες πολλοὶ ὡς πὲρ γενὶ δοχεῖτε 
ἄν μοι χαὶ ἔντιμοι εἰναι χαὶ “ἔχειν τὰ ἐπιτὴ ἰδεια" 
τῷ χοιτεῖν ἐστι χαὶ τὸ λαμβάνειν τὰ τῶν ἡττόνων " 
διασπασϑέντες δ᾽ ἂν καὶ χατὰ μιχοὰ γενομένης τῖς 
δυνάμεως. οὔτ᾽ ἂν τροφὴν δύναισϑε λαιιβάνειν οὔτε 
χαίροντες ἂν ἀπαλλάξαιτε. δοχεῖ οὖν μοι ἅπεο ὁμῖν, 353 
ἐχπορεύίεσϑαι εἰς τὴν ᾿ Ἐλλάδα, καὶ ἐάν τις μείνῃ ῆ ἀπο- 
λιπον τινὰ ληφθῇ ποὶν ἐν ἀσφαλεῖ εἶναι πᾶν τὸ στοά- 
τεῦμα,, κρίνεσθαι αὐτὸν (ὡς ἀδικοῦντα. καὶ ὅτῳ δοκεῖ, 
ἔφη, ταῦτα, ἀράτω τὴν χεῖρα. ἀγνέτειναν ἅπαν τες. ὃ δὲΨ4 
Σιλανὸς ἐβόα, καὶ ἐπεχείρει λέγειν ὡς δίχαιον εἴη ἀπιέ- 
γαι τὸν βουλόμενον. οἱ δὲ στρατιῶται οὐχ ἠνείχοντο, 
ἀλλ᾽ ἠπείλουν αὐτῷ ὅτε εἰ λή ἤψονται ἐαβϑύσανα (κ. 
τὴν δίχην ἐπιϑήσοιεν. ἐντεῖ: δ8 εν ἐπεὶ ἔγνωσαν ὁ Ἡρα-35 
χλεῶται ὅτι ἐκπλεῖν δεδογμένον εἴν; χαὶ Ξενοφῶν αὐτὸς 
ἐπεψιη {ιχεὺς εἰη, τὰ μὲν πλοῖα πέιπουσι. τὰ δὲ χοήιια- 
τα ἃ ὑπέσχοντο Τιμασίωνι χαὶ Θώ ἤρειχε ἐϊνευσιιένοι ἦσαν 
τῆς μισϑοφορᾶς. ἐρραρθ ὦ: ἐχπεπληγπμένοι ἦσαν χαὶ3θ 
ἐδεδοίκεσαν τὴν στρατιὰν οἱ τὴν μισϑοφορὰν ὁ τπεσχη- 
μιένοι. παραλαβόντες οὖν οὗτοι χαὶ τοὺς ἄλλους στρα- 

τηγοὺς οἷς ἀνεχεχοίγωντο ἃ πρόσϑεν ἐ ἔπραττον. πάντες 

ὮΝ ἦσαν πλὴν Νέωνος τοῦ "ήσιν αίου, ὃς Χειρισόφῳ ὑπ- 
ἐστρατήγει, “Χειρίσοφος δὲ οὔπω παρῆν, ἔρχονται πρὸς 
Ξενοφῶντα, καὶ λέγουσιν ὅτι μεταμέλοι αὐτοῖς, καὶ δο- 
κοίτη χράτιστον εἶναι πλεῖν ὃς Φᾶσιν, ἐπεὶ πλοῖα ἔστι, 

᾿χαὶ χατασχεῖν τὴν (ϑασιανῶν χώραν. ᾿Αδήξου δὲ υἱεδοῦς57 

ἐ ̓ γὰς Ω 

τὰ Εἰ παύοκιαι ῬτδοΡιιουιηξ ἘΡτὶ ἄτο ῥτὸ ἀναπαύομαι. απο 

δδιπιρμεῖ ἀναπαύεσθαι οαπάοτα σονγεοϊίομθπι δ ἰθι. “ναπαύ- 

εσθαι χάτιτη 5ρτηρον δι γεφυΐθϑοοτζτε. μὲς ἱπορέτιπη 6586 Ραϊεῖ. 

᾿ς 359. ἐινευσιέένσι σαν τῆς μισϑοίιορέ “1 Οὔϑιις οτδὲ ἀν οὐχ 

Ἰ ἔλαβον ἀϊοιιινιις: οὐἶις ἰοσο αἰϊξου οτᾶϊτὶοπθτη ΔΡΞοϊνῖς. Υ͂. αα ΠΤ. 

πὴ 93... υἱιδοῦς] 1ἰθτὶ ἀειοεΐονος υἱός. Υ͂ ἔχσιιπυσιιθ Ρεγίδο πνΐ-- 

Γαυιιτ. Πἶδὶ Αδεῖεβ δῖγε ρϑῖεσ δύ ἅγτιϑ οἰἰαπυίι βυροτϑῖο 
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ἐτύγχανε βασιλ εύων αὐτῶν. Ξενοφῶν δὲ ἀπεχρίνατο ὅτι 
οὐδὲν ἂν τούτων εἰπε εἰς τὴν στρατιάν" ὑμεῖς δὲ ξυλ- 
λέξαντες, ἔφη, εἶ βοέλεσϑε, λέγ ἔτε. ἐνταῖ ὕϑο ἀποδείχνυ-- 
ται Τιμασίων. ὃ «ε]αρδανεὺς γνώμην οὐχ ἐχχλησιάζειν 
ἀλλὰ τοὺς αὑτοῦ ἕχαστον λοχα) οὺς πρῶτον 1 ἀμφ αῦ ες 
πείϑειν. χαὶ ἀπελϑόντες ταῦτ᾽ ἐποίουν. 

ΦΆΑΡΙΓΤ Ύπ. 

επόρποι ῬΙῸ ςοποίοπο ἀπισοηάϊὶ δα ῬΒαςίη οχϑυοίξεις οοῃβὶ-το 
͵ ἼΠ οὐἴπηθη ἃ 56. Ἀθη  ττι5. Τάθπι τὶ τὰ ἀοιθβία θ᾽] 6 σπιοσιιἄδυ της ὦ ῥ 

τιπν ἔδοίϊητι απϊπιδ  νογίαϊας δαυοίοσ δος. [αὐϊοίσσα ἀπεοιων δὲ ἢ 
Ιαϑιταῖίο δα θεοὶ ἔτι5. ᾿ 

᾿ 
Ταῦτα οὖν οἱ στρατιῶται ἄνεπύ ̓'ϑοντὸ πραττόμενα,, ᾿ 

χαὶ ὃ Νέων λέ, ει ὡς Ξενοφῶν ἀναπεπειχιὸς τοὺς ἀλ-.: 

λους στρατηγοὺς διανοεῖται ἄγειν τοὺς στρατιώτας ἐξα- ( 
πατήσας πάλ ιν εἰς Φᾶσιν. ἀχούσαντες δ᾽ οἱ στρατιῦ-- τ 
ται χαλεπῶς ἔφερον. χαὶ ξύλλογοι ἐγίγνοντο καὶ «ύχλος " 
ξυνίσταντο, καὶ μάλα φοβεροὶ ἦσαν ΠΣ ποιήσειαν, οἷα ἡ 
χαὶ τοὺς τῶν Κὸλ χων κηρυκας ἐποίησαν χαὶ τοὺς ἀγο-- 
θανύμους " ὅσοι 1 γὰρ ἡ εἰς τὴν ϑάλανσαν κατέφυγον 
κατελεύσϑησαν. ἐπεὶ δὲ ἠσϑάνετο ΞΕεν οφῶν, ἔδοξεν αὐὖ- 

- ς 

τῷ ὡς τύχιστα ξυναγαγεῖν αὐτῶν ἀγοράν, καὶ μὴ ἐᾶσαι, 
ξυλλεγῆ ἣν κι αὐτομάτους" χαὶ ἐκέλε ευσε "τὸν χήρυχα ξυλ-, 
λέγειν ἀγοράν. οἱ δ΄ ἐπεὶ τοῦ κήρυχος ἤχουσαν, ξυνέ- ἵι 
ἄραμον καὶ μάλα ἑτοίμως. ἐνταῦθα Ξενοφῶν τῶν μὲν 

7 

στρατηγῶν οὐ χατηγύρει, ὅτι ἦλθον πρὸς αὐτόν, 
δὲ ὧδε. 

ς υ Ἁ Ρμ ᾿χούω τινὰ διαβάλλειν, ὦ ἄνδρες, ἐιιὲ ὡς ἐγὼ ἄ 
ἐξαπατ, σας ὑμᾶς μέλλι ω ἄγειν εἰς Ἰρᾶσι». ἀχούσατε οὔ ΝΙ 
μου πρὸς ϑεῶν. χαὶ ἐὰν. μὲν ἐγὼ φαίνωμαι ἀδικεῖν, οὔ 

“ ᾿] ’ Υ 2 . - Ν Ὰ - . ὦ ᾽Ὰ 

χρή μὲ ἐνθένδε ἀπελϑεῖν πρὶν ἄν δῶ δίκην" ἂν 

ξαῖτ. Οδδίδυτιπν δ ποπιθὰ Αθεΐδα τοὶ (ΟἹ μοὶ ἰαπιάπι ἄτι ϑέγδ: 
Βοπὶβ σειρὰ 1. ".- ρ. 129. εἀ. 5168. οοΠ]αΐα βιιηῖ, ὁ «“4Ἰήτης πεπέ- 
στευται βασιλεῦσαι τῆς Κολχίδος, καὶ ἐστὶ τοῖς ἐχεῖ τοῦτ᾽ ἐπι- 
χώριον τοὔνομα. 

2. οἷα χαὶ τοὺς τῶν Κύλ χων χήρυχας] Ἀξε5 παιταῖιε 5. 13.- 
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ι φφὸλ τὰ 

«ες 4 

ὅμῖν φαίνωνται ἀδικεῖν οἱ ἐμὲ διαβάλλοντες, οὕτως αὖ- 
τοῖς χρῆσϑε ὥςπερ ἀειαΐν ὑμεῖς δ᾽, ἔφη { ἴστε δήπου 
ὅϑεν ἥλιος ἀνίσχει χαὶ ὅπου ̓δύεται, καὶ ὅτι ἐὰν μέν 

τις εἰς τὴν ᾿Ελλάδα μιέλλη ἰέναι, πρὸς ἑσπέραν δεῖ πο- 
 ρεΐεσϑαι" ἣν δέ τις βούληται. εἰς τοὺς βαρβάρους, 
ἰ τοὔμπαλιν πρὸς ἕω. ἔστιν οὖν ὅςτις τοῦτο ἂν δύναιτο 
ὑμᾶς ἐξαπατῆσαι ὡς ἥλιος ἔνϑα μὲν ἀνίσχει, δίεται δὲ 
ἐντοῦϑα, ἔνϑεν δὲ μα ἀνίσχει δ᾽ ἐντεῦϑεν; ἀλλὰ 
μὴν καὶ τοῦτό γε ἐπίστασϑε ὅτι βορέας μὲν ἔξω τοῦ 
Πόντου εἰς τὴν Ἕλλάδα φέρει, νότος δὲ εἴσω εἰς Φᾶ- 
σιν, καὶ λέγετε, ὅταν βοῤῥᾶς πνέῃ. ὡς χαλοὶ πλοῖ εἰσιν 
εἰς τὴν Ἑλλάδα. τοῦτο οὖν ἔστιν ὅπως τις ἄν ὑμιᾶς 
ἐξαπατήσαι ὥςτε ἐιιϑαίνειν ὁπόταν γότος πνέῃ; ἀλλὰ 
γὰρ ὁπόταν γαλήνη 2 ἐμβιβῶ. οὐχοῦν ἐγὼ μὲν ἐν ἕνὶ 
πλοίῳ πλεύσομιαι, ὑμεῖς δὲ τοὐλάχιστον. ἐν ἑκατόν. πῶς 
ἂν οὖν ἐγὼ ἢ βιασαίμην. ὑμᾶς ξὺν ἑμοὶ πλεῖν μὴ βου- 
Ἰ λομένους ἢ ἐξαπατήσας ἄγοιμε; ποιῶ ἮΝ ὑμᾶς ἐξαπα- 
ἢ τηϑέντας χαὶ χαταγοητευϑέντας ὑπ᾿ ἐμοῦ ἥχειν εἰς 
Ἰ Φᾶσιν" καὶ δὴ καὶ ἀποβαίνομιεν εἰς τὴν χώραν" γνώ- 
σεσϑε δήπου ὅτι οὐκ ἐν τῇ “Ελλάδι ἐστέ" χαὶ ἐγὼ μὲν 

ἡ ἕξ ἔσομαι ὃ ἐξηπατηκὼς εἷς ὑμεῖς δὲ οἱ ἐξηπατημένοι ἐ ἐγ- 
ἢ γὺς μυρίων ἔχοντες ὅπλα. πῶς ἂν οὖν εἷς ἀνὴρ μᾶλ- 

λον , δοίη δίκην ἢ οὕτω περὶ αὑτοῦ τὲ καὶ ὑμῶν βου- 
λευόμενος; ἀλλ᾽ οὗταί εἰσιν οἱ λόγοι ἀνδρῶν καὶ ἡλι-10 
ϑίων κἀμοὶ φϑονούντων, ὅτε ἐγὼ ὑφ᾽ ὑμῶν τιμῶμαι. 
χαίτοι οὐ δικαίως εἶς ἄν μοι φϑονοῖεν " τίνα γὰρ αὐ- 

ἡ τῶν ἐγὼ χωλύω ἢ λέγειν εἴ τίς τι ἀγαϑὸν δύναται ἐν 
ὑμῖν, ἢ Ἡ μάχεσθαι, εἰ, τις ἐθέλει. ὑπὲρ ὑμῶν τε χαὶ ἕαυ- 
τοῦ, ἢ ἐγς ἡγορέναι περὶ τῆς ὑμετέρας ἀσφαλείας, ἐπι- 
μελόμενον ; τί γάρ, “ἄρχοντας αἱρουμένων ὑμῶν ἐγώ τινι 
ἐμποδών εἶμι; παρίημι, ἀρχέτω" μόνον () αϑόν τι ποι- 
ὧν ὑμᾶς φαινέσϑω. ἀλλὰ γὰρ ἑμοὶ μὲν ἀρχεῖ περὶ τοὐ- {1 
των τὰ εἰρημένα " εἶ δέ τις ὑμῶν ἢ αὐτὸς ἐξαπατηϑῆ- 
γαι ἂν οἴεται. ταῦτα ἢ ἄλλον ἐξαπατῆσαι ταῦτα, λέγων 
διδασχέτω. ὅταν δὲ τούτων ἅλις ἔχητε, μὴ ἀπἔϑητεια 

6. ἔνϑα)] ἔνϑεν Ἰιθυὶ Ῥαποῖ δὲ ἔδτθ ποῖπαβ ρσοβαϊὶ. 86 ϑβοτὶ- 
Ῥῖατδ τριϊαῖο νἱοϊβδῖπ ἐγθὲν δὲ ἴπ ἔνϑα δὲ ρ]απίον εἰ δἰ παρ :-- 
οἷον εδ. ΑἸϊος ἔνϑεν ρῥγορίοι βοαιθὴβ ἐντεῦϑεν μοῦ δηϊιοῖρα- 
Ὄοπεπι ἀϊοὶ ρα! απ τ. 

α 
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πρὶν ἂν ἀχούσητε οἷον δρῶ ἐν τῇ στρουτιᾷ ἀρχόμενον 
πρᾶγμα" ὃ εἰ ἔπεισι καὶ ἔσται οἷον ὑποδείκνυσιν ̓ ὧρα 
ἡμῖν βουλεύεσθαι ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν μὴ κάχιστοί τε 
χαὶ αἴσχιστοι ἄνδρες ἀποφαινώμεϑα καὶ πρὸς ϑεῶν 
χαὶ πρὸς ἀνθρώπων χαὶ φίλων καὶ πολ ἑμίων χαὶ χα-τ΄ 

1ϑταφρονηϑῶμεν, ἀχούσαντες δὲ ταῖτα οἱ στρατιῶται 
ἐθαύμασάν τε ὅιτι εἴη καὶ λέγειν ἐχέλευον. ἐχ τούτου 
ἀνγψλςς πάλιν, ᾿Επίστασϑέ που ὅτι χωρία ἣν ἐν τοῖς 
ὄρεσι βαρ οβαριχά, φίλια τοῖς Κερασουντίοις, ὅϑεν χατια 
ὐντες τινὲς χαὶ ἱερεῖα ἐπώλουν ἡμῖν καὶ ἄλλα ὧν εἶχον, 
δοχοῦσι δέ μοι καὶ ὑμῶν τινὲς εἰς τὸ ἐγγυτάτω χωρίον 

λάφτούτων ἐλϑόντες ἀγοράσαντές τι πάλιν ἀπῆλϑον, τοῦ- 

τὸ χαταμαϑὼν Κλεάρετος ὃ λοχαγὸς ὅτι χαὶ μιχρὸν 
εἴ καὶ ἀφύλακτον διὰ τὸ φίλιον γομείζειν εἶναι, ἔρχε- 
ται ἐπ᾿ αὐτοὺς τῆς νυ κτὸς ὡς πορϑήσων, οὐδενὶ ἡμῶν 

15εἰπών. διενενόητο δέ, εἰ λάβοι ἐδὸξ τὸ χωρίον, εἰς μὲν 

τὸ στράτευμα μηκέτι ἐλ ϑεῖν, ἐμιιβὰς δὲ εἰς πλοῖον ἐν ᾧ 
ἐτύγχανον οἱ ξύσχηνοι αὐτοῦ παραπλέον τὲς, χαὶ ἐνϑέ- 
μιξνος εἴ τι λάβοι, ἀποπλέων οἴχεσϑω ἔξω τοῦ Πόντου. 
χαὶ ταῦτα ξυνωμολό ὁγησαν αὐτῷ οἱ ἐκ τοῦ πλ οίου σύ- 

1θσχηνοι, ὡς ἐγὼ γῦν αἰσϑάνομαι. παρακαλέσας οὖν ὑπό- 
σους δον εν ἦγεν ἐπὶ. τὸ χωρίον. πορευόμενον δ᾽ αὖτ 
τὸν φϑάνει ἡμέρα γενομένη, καὶ ξυστάντες οἱ ἄνϑρω- 
ποι ἀπὸ ἰσχυρῶν τόπων βάλλ οντὲς χαὶ παίοντες τόν τε 
Κλεάρετον ἀποχτείνουσι καὶ τῶν ἄλλων συχν οὖς, οἱ δέ 

17τινὲς καὶ εἰς “Κερασοῦντα αὐτῶν “ἀποχωροῦσι. ταῦτα δ᾽ 
ἦν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ῇ ἡμεῖς δεῦρο ἐξωρμῶμεν πεξῇ " τῶν 
δὲ πλεόντων ἔτι τιγὲ ἢ ἦσαν ἐν Κερασοῖντι, οὔπω ἄνη-. 
γμένοι. μετὰ τοῦτο, ὡς οἵ Κερασούντιοι λέγουσιν, ἀφι-. 
Χγ οὔνται τῶν ἐχ τοῦ χωρίου τρεῖς ἄνδρες τῶν ἀλυοοῦ 

1ϑθὼν. πρὸς τὸ κοινὸν τὸ ἡμέτερον χοής οντὲς ἐλϑεῖν. ἐπεὶ" 
δ᾽ ἡμᾶς οὐ κατέλαβον, πρὸς τοὺς Κερασουντίους ἔλε-. 

««.«Ὃἁ0.μιΦὁὁἝΌ “"᾿ 

ῃαῦς., «τὸ ἥν φὑὰὰ 

13. δοχοῦσι --- ἀπῆλϑον] Νερ]σοπτα οἰσιιοῖασαθ ἴπὶ σου 15 ὅδνν. ᾿ 
χεῖν οἵ οἴεσϑαι ἔγεαιιθηϑ. Νοπ ᾿αἰδβέπηηα 11 Αὐἱβίορῃ. Ασβάσπς εἴ ὁ 
ἰηΐτο, πῶς τοῦτ᾽ ἐσεισέ μου δοχεῖς τὴν καρδίαν. ΡΙαϊοπῖβ ὕοπ-- τα 
σἱνίο ρ. 916. ἢ ἔνδοϑεν δὲ ἀνοιχϑεὶς πόσης οἴεσϑε γέμει σω-- ; 
φροσύνης. Ἀπαοιθοιῖ. ΧΙ, 8η. πόσον δοκεῖς πονοῦσιν, Ἔρως," 
ὕσους σὺ βάλλεις. Ηἰὶς εχ Ρτᾶνᾶ σουγθοϊίομθ ἸεξεβᾶϊυΣ ἔλα. ὲ 
ϑεῖν. 17. τῶν πλεόντων» Υ͂. ΥδῇῖΨ. 4. 1. ι 
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γον ὅτι ̓ ϑαυμάζοιεν τί γμ ἵν δόξειεν ἐλ ϑεῖν ἐπ᾿ αὐτούς. 
ἐπεὶ μέντοι σφεῖς λέγειν, ἔφασαν, ὅτι οὐχ ἀπὸ χοινοῦ 
γένοιτο τὸ πρᾶγμα, ᾿δεύϑαϊ τὲ αὐτοὺς καὶ μέλλειν ἐγ-- 
ϑάδε πλεῖν, ὡς ἡμῖν λέξαι τὰ γενόμενα χαὶ τοὺς γξ-- 
χροὺς χελεύειν αὐτοὺς ϑάπτειν λαβόντας τοὺς τούτου 
δεομένους. τῶν δ᾽ ἀποφυγόντων τινὲς “Ελλή ἤνων ἔτυχον 19 
ἔτι ὄντες ἐν Κερασοῦντι" αἰσϑύμενοι δὲ τοὺς βαρβά- 
ροὺς ὅποι ἴοιεν αὐτοί τε ἐτόλμησαν βάλλειν τοῖς λέ. 
ϑοις χαὶ τοῖς ἄλλοις παρεκελεύοντο. καὶ οἱ ἄνδρες ἀπο- 
ϑνήσχουσι τρεῖς θν τες οἵ πρέσβεις χαταλευσϑέντες. ἐπεὶ 
δὲ τοῦτο ἐγέ ἕνετο ; ἔρχονται πρὸς ἡμᾶς οἱ Κερασούντιοι 
χαὶ χέγούδι τὸ πρᾶγμα" καὶ ἡμεῖς οἱ στρατηγοὶ ἀχού 
σαγτὲς ἡχϑόμεϑά τε τοῖς γεγενημένοις χαὶ ἐβουλευόμε. 
ϑα ξὺν τοῖς Κερασουντίοις ὅπως ἂν ἔὰς Κα νων οἱ τῶν 
“Ελλήνων ψγεχφοί. συγκαϑήμεν οἱ δ᾽ ἔξωθεν τῶν ὅπλων 
ἐξαίφνης ἀχούομεν ϑορύβου πολλοῦ ἽΠαϊε παῖε, βέύλλε 
βάλλε, καὶ τάχα δὴ ὁρῶμεν πολλοὺς προςϑέοντας λι- 
ϑους ς ἔχοντας ἐν ταῖς χερσί, τοὺς δὲ καὶ ἀναιρουμένους.23 
καὶ οἱ μὲν ΪΚευασούντιοι ὡς ἂν χαὶ ἑωραχότες τὸ παρ᾽ 
ἑαυτοῖς πρᾶγμα, δείσαντες ἀποχωροῦσι πρὺς τὰ πλ οἵα. 
ἦσαν δὲ γὴ 4 α καὶ ἡμῶν οἱ ἔδεισαν. ἐγώ γε μὴν ἢλ-23 
θοὸν πρὸς αὐτοὶς χαὶ ἠρώτων ὅ,τι ἐστὶ τὸ πρᾶγμα. τιῦν 
δὲ ἦσαν μὲν οὗ οὐδὲν ὕδεσαν, ὅμως δὲ λίϑους ς εἶχον ἐν 
ταῖς χερσίν. ἐπεὶ δὲ εἰδότι τινὶ ἐπέτυχον , λέῶγει μοι ὅτι 
οἱ ἀγοράν όμοι δεινότατα ποιοῦσι τὸ στράτευμα. ἐν τοὐ-24 
τῷ τις ὁρᾷ τὸν ἀγορανόύμον Ζήλαρχον πρὸς τὴν ϑάλατ- 
τὰν ἀποχωροῦν γτα, χαὶ ἀνέκραγεν" οἱ δὲ ὡς ἤχουσαν, 
ὥςπερ “ συὸς ἀγρίδυ ἢ ἐλάφου φανέντος ἵενται ἐπ᾿ 
αὐτόν. οἵ δ᾽ αὖ Κερασούντιοι ὡς εἶδον ὁρμῶντας καϑ' 25 
αὑτούς, σαφῶς νομίζοντες ἐπὶ σφᾶς ἵεσϑαι, φεύγουσι 
δρύμῳ καὶ ἐμπίπτουσιν εἰς τὴν ϑάλατταν. ξυγειςέπεσον 
ὲἐ χαὶ ἡ "μῶν αὐτῶν τινὲς, καὶ ἐπνίγετο ὕςτις γεῖν μὴ 

ἐτύγχανεν ἐπιστάμιενος. καὶ τούτους τί δοκεῖτε; ἡδίχουν28 
μὲν οὐδέν, ἔδεισαν δὲ μὴ λύττα τις ὥςπερ χυσὶν ἡ μῖν 
ἐμπεπτιύχοι. εἰ οὗ γ ταῦτα τοιαῦτα ἔσται, ϑεάσασϑε οἵα 
ἡ χατάστασις ἡμῖν ἔσται τῆς στρατιᾶς. ὑμεῖς μὲν οἱ 

18. ἔφασαν) (ἰδταβυπτνῖῖ, ἀπιουτπν Βδης 6556. πασυαιῖ ποθι πιο 
ἰοΐϊαση ουδῖ. Βρῳς ΠΠΡεὶς πὰρ οσῖθιις τ ουθὰ σφεῖς λέγειν, -- 

αὐτοὺς] Οταροοβ. ν Ξ. 0, 
αι 
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πάντες οὐχ ἔσεσϑε χύριοι οὗτε ἴρυν κ- πόλεμον. α ᾧ 
ἄν βούλησϑε οὔτε καταλῦσαι, ἰδίᾳ δὲ ὃ ουλύμενος ὦ ἄξε 
στράτευμα ἐφ᾽ διτι ἂν ϑέλῃ ἫΣ χἄν τινὲς πρὸς ὑμᾶς ἴωσι 

πρέσβεις ᾽ εἰρήνης δεόμενοι ἢ ἄλλου τινός, χατακαγόν- 
τες τούτους οἱ βουλό ὀμένοι ποιήσουσιν ὑμᾶς τῶν «λύγων 

Ξϑμὴ ἀκοῦσαι τῶν πρὸς ὑμᾶς ἰόντων. ἔπειτα δὲ οὕς μὲν 
ἄν ὑμεῖς ἅπαντες ἕλησϑε ἄρχοντας, ἐν οὐδεμιᾷ χώρᾳ 
ἔσονται, ὅςτις δ᾽ ἂν ἑαυτὸν ἕληται στρατηγὸν, χαὶ ἐϑέ. 
λη λέγειν Βάλλε βάλλε, οὗτος ἕστιι ἱχκαγὺς καὶ ἄρχοντα 
χαταχανεῖν καὶ ἰδιώτην ὃν ἂν ὑμῶν ἐϑέλῃ ἄχριτον, ἢν 

“ϑεύσιν οἱ πεισόμενοι αὐτῷ, ὥςπερ χαὶ νῦν ἐγένετο. οἷα 
ἐ ὑμῖν χαὶ διαπεπράχασιν οἱ αὐϑαίρετοι οὗτοι στρα- 

τηγοὶ σχέψασϑε. Ζήλαρχος μὲν γὰρ ὃ ἀγοραγόμος εἶ 
μὲν ἀδικεῖ εἶ τᾶς, οἰχεται. ἀτϑυέων, δὲ δοὺς ὑμῖν δίχην" 
εἰ δὲ μὴ ἀδιχεῖ, φεύγει ἐκ τοῦ στρατεύματος δείσας μὴ 

5οάδίχως ἄχριτος ἀποϑάνῃ. ἀξ γῶν καταλεύσαντες τοὺς 
πρέσβεις διεπράξαντο ὑμῖν μόνοις, μὲν τιῦν Ἑλλήνων 
εἰς Κερασοῦντα μὴ ἀσφαλὲ ἐς εἰναι ἂν μὴ σὺν ᾿σχύι ἄςφι- 
χγεῖσϑιαι" τοὺς δὲ νεχροὺς οὃς πρόσϑεν αὐτοὶ οἱ χατα- 

χαγόντες ἐχέλευον ϑάπτειν, τούτους διεπράξαντο μηδὲ 
ξὺν χηρυχίῳ ἔτι ἀσφαλὲς εἶναι ἀνελέσϑαι. τίς γὰρ ἐϑε- 

81λήσει χῇ ουξ ἰέναι κήρυχας ἀπεχτονώς ; ἀλλ᾽ ἡμεῖς Κε- 
ρασουντίων. ϑάψαι αὐτοὺς ἐδείϑημεν. εἰ μὲν οὖν ταῦ- 
τα χαλῶς ἔχει, δοξάτω ὑμῖν, ἵνα ὡς τοιούτων ἐρομέπων 
χαὶ φυλακὴν ἰδίᾳ ποιήσῃ τις χαὶ τὰ ἐρυμνὰ ὑπεορδέξι 

πειρᾶται ἔχων σχηνοῦν. εἶ μέντοι ὑμῖν. δοχεῖ ϑηρίων 
ἀλλὰ μὴ ἀνθρώπων εἶναι τὰ τοιαῦτα ἔργα. σχοπεῖτε 
παῖλάν τινα αὐτῶν" εἶ δὲ μή, πρὸς 41:ὸς πῶς ἢ ϑεοῖς 
ϑύσοιμιεν ἡδέως ποιοῦντες ἕργα ἀσεβῇ, ἢ πολ εμίοις πῶς 

βϑμαχούμεϑα, ἣν ἀλλήλους ς κατακαίνωμεν ; πόλις δὲ φι- 
λία τίς ἡμᾶς δέξεται ἦτις ἂν ὁρᾷ τοσαύτην ἀνομίαν 
ἐν ἡμῖν; ἀγορὰν δὲ τίς ἄξει ϑαῤῥῶν, ἢν περὶ τὰ μιέγε- 
στα τοιαῦτα ἐξαμαρτάνοντες, φαινώμεϑα; . οὗ δὲ δὴ πεάν--, 
των οἰόμεϑα. τεύξ ἐσϑαι ἐπαίνου, τίς ἂν ἡμᾶς τοιούτους 
ὄντας ἐπαινέσειεν - ἡμεῖς μὲν γὰρ οἱδ᾽ ὅτε πονηροὺς 
ἂν φαίημεν εἶναι τοὺς τὰ τοιαῦτα ποιοῦντας. 

84 Ἔχ τούτου ἀνιστάμενοι πάντες ἔλεγον τοὺς μὲν τού- 

383. οὗ] Ὑ81. Οταθοίδμην δυΐθσα ἀἰοῖς. ν, ΥἹΙ. 8. 16. 
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τῶν ἄοξαντας δοῦναι δίχην, τοῦ δὲ λοιποῦ τπ᾿ηχέτι ἔξ- 
εἴναι ἀνομίας ἄοξαι" ἐὰν δέ τις ἄρξῃ ἢ, ἃ γεσϑαι αὐτοὺς 
ἐπὶ ϑανάτω" τοὺς δὲ στρατηγοὺς εἰς ἘΠΕ ΣᾺ πάντας χα- 
ταστῆσαι" εἶναι δὲ δίχας χαὶ εἴ τι ἄλλο τις ἠδίκητο ἐξ 
οὗ Κῦρος ἀπέϑανε" δικαστὰς δὲ τοὺς λοχαγοὺς ἐποιή-- 
σαντο. παραινοῦντος δὲ Ξενοφῶντος χαὶ τῶν μάντεων35 
συμβουλ εὐύόντων ἔδοξε καὶ καϑῆραι τὸ στράτειμια. χαὶ 

ἐγένετο καθαρμός. 

σΟΑ ΡΤ ὙΠ, 

Ιπβδιταΐϊο ἐπιάϊοῖο ἀαοιῃ {111} αἷϊὶς τητιϊοΐδρ ἵπυροεῖταθ, βδισιιξ 

[το εν ΧΕΒΟΡΒΟΠΙΙ λα σ]άτι) δοοιιϑαΐο οϑιιβδὰ ἀΐσθη ἄα δεϊ: 

ἜἜδοξε δὲ χαὶ "τοὺς στρατηγοὺς δίχην ὑποσχεῖν τοῦ 
παρελ ηλυϑότος χρόνου. αν ϑόϑεὼν Φιλύ ἤσιος ιιὲν ὦφλε 
καὶ Ξανϑιχλῆς τῆς φυλ τά τῶν γαυλιχῶν χρημάτων 
τὸ μείωμα εἴχοσι μνᾶς, Σος αίνετος δέ, ὅτι ἄοχων αἱ- 
ρεϑεὶς χατημέλει, δέχα μνᾶς. Ξεν νοφῶντος δὲ κατηγό- 
ρησάν τινὲς φάσκοντες παίεσϑαι ὑπ᾽ αὐτοῦ χαὶ ὡς ὑβοί- 
ζοντος τὴν χατηγοοίαν ἐποιοῦντο. χαὶ ὃ εν οφῶν ἀνα- 
στὰς ἐχέλ ευσεν εἰπεῖν τὸν πρῶτον [πρῶτον] λέξαντα ποῦ 

χαὶ ἐπλήγη. ὃ δὲ ἀποχθίνεται, Ὅπου χαὶ τῷ Θίγει ἀπωλ- 
λύμεϑα καὶ χιὼν πλείστη ἦν. ὃ δὲ εἶπεν, ᾿ἡλλὰ μὴν καὶ 
χειμῶνός γε ὄντος οἵου λέγεις, σίτου δὲ ἐπιλελοιπότος, 

οἴνου δὲ μηδ ὑσφραίνεσϑαι παρόν, ὑπὸ δὲ πόνων ποῖ.- 
λῶν ἀπαγορευόντων, πολεμίων δὲ ἑπομένων, εἶ ἐν τοιού-- 
τῷ χαιριῦ ὕβριζον, διιολογῶ χαὶ τῶν ὄνων ὑβριστύτερος 
εἶναι, οἷς φασιν ὑπὸ τῆς ὕβρεως χύπον οὐχ ἐγγίγνε- 
σϑαι. ὅιίως δὲ χαὶ λέ ἕξον, ἔφη, ἐχ τίνος ἐπλ λήγης. πότε- 
ρον ἤἥτουν σέ τι χαὶ ἐπεί μοι οὐκ ἐδίδως ἔπαιον; ἀλλ᾽ 

2. ἀναστὰς) ΑϑΞεἰἀοπθιβ ἐπ οοποίομθ οπποιϊσ. πθὸ τἰϑὶ δῷ 
αἀϊορυνιιπι ΒΌΓσΟ ΠΕ θιι5. 50] οὶ δϑὲ ἴῃ Ηϊς ᾿πρνῖ8 [ουτηια ἀνα- 
στάντα εἰπεῖν. ΝΜ αἱς ἰσίτιν φαϊθυιβάιπὶ ἴοοςὶ ἀναστάς οἵ ᾿ὶς οὲ 
Υ. ὅ. 18. 2. ὕπου χαὶ τῷ ὑέγει ἀπωλλύμεϑα) γιά. ἹΥ. 5. 

3. ἀλλὰ μὴν χαὶ] ϑιιβρβοΐατ εβδὲ χαΐ τίη ργορίον 56. ἴρϑαπε 
ἴαπι ΟΡ ᾿ἰργουιτ Βοπογιν δαϊ οὐ ἑτἐθυταν αὶ ἰν ἀλλὰ νεὶ εἰ 
τυ ϊαητίαση εἰσ 5οηβίοθ. Νάπι αἰϊΐον ἀὰΒοῖ Ἰοσι9 Υ. 7. 7. 

΄ 

[Ὁ 
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2) ἀπήτουν, ἀλλὰ περὶ παιδικῶν μαχόμενος, ἀλλὰ μεϑύων 
5 ἐπαρῴνησα; ἐπεὶ δὲ τούτων οὐδὲν ἔφησεν, ἐπήθετο αὖ- 

τὸν εἶ ὁπλιτείοι. οὐκ ἕφη. πάλιν εἰ πελτάζοι. οὐδὲ 
τοῦτ᾽ ἔφη, ἀλλ᾽ ἡμίονον ἐλαύνειν ταχϑεὶς ὑπὸ τῶν συ- 

θ σκήγων ἐλ εὐϑερος ὦν. ἐνταῦϑα δὴ ἀναγιγνώσκχει αὐτὸν 
χαὶ ἤρετο, Ἠ σὺ εἶ ὁ τὸν κάμνοντα ἀπαγαγών ; ; Ναὶ μὰ 
ΖΔ, ἔφη" σὺ γὰρ ἠνάγκαζες " τὰ δὲ τῶν ἐμῶν συσχή- 

7 νῶν σχεύη διέῤῥιψας. λλ᾽ ἡ μὲν διάῤῥιψις, ἔφη ὃ 
Ξενοφῶν, τοιαύτη τις ἐγένετο. διέδωκα ἄλλοις ἄγειν καὶ 
ἐχέλευσα πρὸς ἐμὲ ἀπαγαγεῖν, χαὶ ἀπολαβὼν ἅπαντα 
σῶα ἀπέδωχά σοι, ἐπεὶ χαὶ σὺ ἐμοὶ ἀπέδειξας τὸν ἄν- 
δρα. οἷον δὲ τὸ πρᾶγμα ἐγένετο ἀχούσατε, ἔφη " καὶ 

ὃ γὰρ ἄξιον. ἀνὴρ κατελείπετο διὰ τὸ μηκέτι δύνασϑαι 
πορεύεσϑαι. καὶ ἐγὼ τὸν μὲν ἄνδρα τοσοῦτον ἐγίγνω-- 
σχον ὅτι εἷς ἡμῶν εἴη" ἠνάγκασα δὲ σὲ τοῦτον ἄγειν, 
ὡς μὴ ἀπόλοιτο" καὶ “γάρ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, πολέμιοι. ἡμῖν 

9 ἐφείποντο. συνέφη τοῦτο ὁ ἄνθρωπος. Οὐχοῦν, ἔφη ὃ 
Ξενοφῶν, ἐπεὶ προὔπεμψά σε, καταλαμβάνω αὖϑις σὺν 
τοῖς ὀπισϑοφύλαξ ι προςιὼν βόϑρον ὀρύττοντα (ὡὁς χα- 

10τορύξοντα τὸν ἄνθρωπον, χαὶ ἐπιστὰς ἐπήνουν σε. ἐπεὶ 
δὲ παρεστηκότων ἡμῶν συνέχαμψε τὸ σκέλος. ὃ ἀνήρ; 
ἀνέκραγον οἱ παρόντες ὅτι ζῇ ὃ ἀνήρ, σὺ δ᾽ εἶπας ὋὉ- 
πόσα γε βούλεται" ὡς ἔγωγε αὐτὸν οὐχ ἄξω. ἑνταῦϑα 
ἕπαισά σε" ἀλ ηϑῆ, λέγεις " ἔδοξας γάρ μοι εἰδότι ἐοιχέ- 

11γαι ὅτι ἕζη. Τί οὖν; ἕφη, ἧττόν τι ἀπέϊϑανε ἕν, ἐπεὶ ἐγώ 
σοι ἀπέδειξα αὐτόν; Καὶ γὰρ ἡμεῖς, ἔφη ὃ Ξενοφῶν, 
πάντες ἜΝ ΚΑ Ως τούτου οὖν ἕνεκα. ζῶντας ἡμᾶς 

12 δεῖ κατορυχϑῆναι; τοῦτον μὲν ἀνέχραγον πάντες ὡς 
ὀλίγας παίσειεν " ἄλλους δ᾽ ἐχέλευε λέγειν διὰ τί ἕχα- 

1ὅστος ἐπλήγη. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀνίσταντο, αὐτὸς ἔλεγεν, Ἐγώ, 
ὦ ἄνδρες, διιολογῶ παῖσαι δὴ ἄνδρας ἕνεκεν ἀταξίας 
ὅσοις σώζεσϑαι μὲν ἤρχει δι᾿ ἡμᾶς, ἐν τάξει τε ἰόντων 
χαὶ μαχομένων ὅπου δέοι, αὐτοὶ δὲ λιπόντες τὰς τά- 
ἕξεις προϑέοντες ἁρπάζειν ἤϑελον χαὶ ἡμῶν τιλεονεχτεῖν. 
εἰ δὲ τοῦτο πάντες ἐποιοῦμεν, ἅπαντες ἂν ἀπωλόμεϑα. 

14ηδη δὲ χαὶ μαλακιζόμενόν τινα χαὶ οὐχ ἐθέλοντα ἀνί- 
στασϑαι ἀλλὰ προϊέμενον αὑτὸν τοῖς πολεμίοις χαὶ ἔπαι- 
σα καὶ ἐβιασάμιην πορεύεσϑαι. ἐν γὰρ τῷ ἰσχυρῷ χει-- 
μιῶνι χαὶ αὐτὸς ποτὲ ἀναμένων τινὰς συσχευαζομέγους 
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καϑεζόμενος σι 'χνὸν χρόνον κατέμαϑον ἀναστὰς μόλις 
καὶ τὰ σχἕλη ἐχτείνας. ἐν ἐμαυτῷ οὖν πεῖραν λαβὼν15 
ἐκ τούτου χαὶ ἄλλον ὑπότε ἴδοιμι καϑήμενον χαὶ βλα- 
κεύοντα, ἤλαυνον" τὸ “γὰρ κιγεῖσϑαι καὶ ἀνδρίζεσθαι 
παρεῖχε ϑερμασίαν. τινὰ καὶ ὑγρότητα, τὸ δὲ καθῆσθαι 
καὶ ἡσυχίαν ἔχειν ἑώρων ὑπουργὸν ὃν τῷ τε ἀποπήγνυ- 
σϑαι τὸ αἷμα χαὶ τῷ ἀποσήπεσϑαι τοὺς τῶν ποδῶν 
δαχτύλους, ἅπερ πολλοὺς καὶ ὑμεῖς ἴστε παϑόντας. 
ἄλλον δέ γε ἴσως ὑπολ εἰπόμενόν που διὰ ῥᾳστώνην χαὶ18 
χωλύοντα καὶ ὑμᾶς τοὺς πρόσϑεν καὶ ἡμᾶς τοὺς δὅπι-- 
σϑεν πορεύεσθαι ἕπαισα πύξ, ὅπως μὴ λόγχῃ. ὑπὸ τῶν 
πολεμίων παίοιτο. χαὶ γὰρ οὖν νῦν ἔξεστιν αὐτοῖς σω-1 
ϑεῖσιν, εἴ τι ὑπ᾿ ἐμοῦ ἔπαϑον παρὰ τὸ δίκαιον, δίκην 
λαβεῖν. εἰ δ᾽ ἐπὶ τοῖς πολεμίοις ἐγέν οντο τί μέγα ἂν 
οὕτως ἔπαϑον ὅτου δίχην ἂν ἠξίουν λαμβάνειν ; ἁπλοῦς 
(οι, ἔφη, ὃ λόγος. [ἐγὼ γὰρ] εἰ μὲν ἐπ᾿ ἀγαϑῷ ἐχόλασά18 
τινα, ἀξιῶ ὑπέχειν, δίκην οἵαν χαὶ γονεῖς υἱοῖς χαὶ δι- 
δάσχαλοι παισί. καὶ γὰρ οἱ ἰατροὶ καίουσι καὶ τέμνου-- 
σιν ἐπ᾽ ἀγαϑῷ. εἰ δὲ ὕβρει νομίζετέ με ταῦτα πράττειν,18 
ἐνθυμήϑητε ὅτι νῦν ἐγὼ ϑαῤῥῶ σὺν τοῖς θεοῖς μᾶλλον 
ἢ τότε καὶ ϑρασύτερός εἶμι γῦν ἢ τότε καὶ οἶνον πλείω 
πίνω, ἀλλ᾽ ὅμως οὐδένα παίω" ἐν εὐδίᾳ “γὰρ δρῶ ὑμᾶς. 
ὅταν δὲ χειμὼν ῇ καὶ ϑάλ αττα μεγάλη ἐπιφέρηται, οὔχξο 
ὁρᾶτε ὅτι καὶ γεύματος μόνου ἕγεχα χαλεπαίνει μὲν 
πρῳρεὺς τοῖς ἐν πρώρᾳ, χαλεπαίν ει δὲ κυβερνήτης τοῖς 
ἐν πρύμνῃ; ἱκανὰ γὰρ ἐν τῷ τοιούτῳ χαὶ μιχρὰ ἁμαρ- 
τηϑῶτα πάντα συνεπιτρῖψαι. ὅτι δὲ δικαίως ἔπαιοναοι 
αὐτοὺς χαὶ ὑμεῖς χατεδιχάσατε τότε" ἔχοντες ξίφη οὐ 
ψήφους παρέστητε, καὶ ἐξῆν ὑμῖν ἐπιχουρεῖν αὐτοῖς, 

εἰ ἐβούλεσϑε" ἀλλὰ μὰ Ζίᾳ,, οὔτε τούτοις ἐπεχουρεῖτε 
οὔτε σὺν ἐμοὶ τὸν ἀταχτοῦντα ἐπαίετε. τοιγαροῦν ἐξου- -22 
σίαν ἐποιήσατε τοῖς χαχοῖς αὐτῶν ὑβρίζειν ἐῶντες αὖ- 
τούς. οἶμαι ,γάρ, εἰ ἐϑέλετε σχοπεῖν, τοὺς αὐτοὺς εὑρή- 

σετε χαὶ τότε καχίστους χαὶ νῦν ὑβριστοτάτους. Βοΐί-23΄ 
σχος γοῦν ὃ πύχτης ὃ Θετταλὸς τότε μὲν διεμάχετο 
ὡς κάμνων ἀσπίδα μὴ φέρειν, νῦν δ᾽ ὡς ἀχούω Κο- 
τυωριτῶν πολλοὺς ἤδη ἀποδέδυκεν. ἢν οὖν σωφρονῆτε,24 

22. οἶμαι --- εὑρήσετε) Υ. «ἃ Υ. 7. 13. 
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τοῦτον τἀναντία ποιήσετε ῇ τοὺς κύνας ποιοῦσι" τοὺς 
μιὲν γὰρ κύχας τοὺς χαλεποὺς τὰς μὲν ἡμέρας. διδέασι, 
τὰς δὲ νύχτας ἀφιᾶσι, τοῦτον δέ, ἦν »σωφρονῆτε, τὴν 

2ϑνύχτα μὲν δήσετε, τὴν δὲ ἡμέραν ἀφήσετε. ἀλλὰ γάρ. 
ἕφη, ϑαυμάξω ὅτι εἰ μέν τινι ὑμῶν ἀπηχϑόμην μέ- 
μνησϑὲ καὶ οὐ σιωπᾶτε, εἰ δέ τῳ ἢ χειμῶνα ἐπεχού- 
ρησα ἢ πολέμιον ἀπήρυξα ἢ ἀσϑενοῦντι ἢ ἀποροῦντι 
συγεξεπόρισά τι, τούτων οὐδεὶς μέμνηται, οὐδ᾽ εἴ τινα 
χαλῶς τι ποιοῦντα ἐπήνεσα οὐδ᾽ εἴ τιν᾽ ἄνδρα ῦντα 
ἀγαθὸν ἐτίμησα ὡς ἐδυνάμην, οὐδὲ τούτων μέμνησϑε. 

2θἀλλὰ μὴν χαλόν 7ε χαὶ δίχαιον χαὶ ὅσιον χαὶ ἥδιον τῶν 
ἀγαϑῶν μᾶλ λον ἢ τῶν χαχῶν μεμνῆσθαι. 

Ἔχ τούτου μὲν δὴ ἀνίσταντο καὶ ἀνεμίμνησχον. καὶ 
περιεγένετο ὥςτε χαλῶς ἔχειν. 

20. περιεγένετο] ΑΔ τϑη ἴρϑᾶπι σεΐεγθπάιϊιτη, {ι86 60 τϑάΐδϑῷ 
αἀἰοίτασ, Μαῖα φιΐάδιη ΧΕπορμομίεπη ἐπι σιμὶ δὲ περιεγέ- 
ΜΌΨΤτΟ ϑου]ριιηΐ. 



ς. 

ΔΑ Ὁ ΟΣς 

Οὐτπὶ ἄρτος Ῥδρβ]ασθπιτη σαθοὶ ἀεργδεάδανθπξιν, Ἰοσαῖοβ 
ΠῚ παϊτειπξ, φιϊθυβοῖιπὶ Βεπῖσπα Ἂχοθρ ϊβ ἐοβάιτι5 ξιοϊπιπέ. ΤΥ 
πᾶν]σαμπῖ Θίπορθω, πρὶ ἀὐἀοςὲ δ βένίεορμας, ἴπ ἀπιοτὴ ἔοῖϊίτ5. ἐχϑε- 
εἴτις. ̓ πυρουΐαμι, 4ποα τε! σίομ 8 παρεάπας τεοιιϑαυ γαῖ ΚΟ ΠΟΡΠΟΠ, 
εομέΐοτέιι. 

Ἶχ τούτου δὲ ἐν τῇ" διατριβῇ οἵ μὲν ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς 
ἔζων, οἱ δὲ καὶ ληιζόμενοι ἐχ τῆς Παφλαγονίας. ἐχλώ-: 
πεῦον δὲ χαὶ οἵ “Παφλαγόνες εὖ μάλα τοὺς ἀποσχεδαν--: 
γυμένους, χαὶ τῆς νυχτὸς τοὺς πρόσω σχηνοῦντας ἐπει-- 
ρῶντο καχουργεῖν" χαὶ πολεμικιύτατα πρὸς ἀλλήλους 

ΐ 

Σ εἶχον ἐχ τσύτων. ὃ δὲ Κορύλας ψ ϑΣ ἐτύγ χανε τότε 11α- 3 
φλαγονίας ἄρχων, πέμπει παρὰ τοὺς “Ἕλληνας πρέσϑεις. 
ἔχοντας ἵππους χαὶ στολὰ ἐς χαλά ας, λέγοντας ὅτι ̓ 'Κορύ- 
λας ἕτοιμος εἴη τοὺς “Ἕλληνας μήτε ἀδικεῖν ιιῆτε ἄδι- 
χεῖσθαι. οἱ δὲ στρατηγοὶ ἀπεχρίναντο ὅτι περὶ μὲν τού-- 
των σὺν τῇ στρατιᾷ βουλεύ σοιντο, ἐπὶ ξενίᾳ ᾿δὲ ἐδέχον-- 
το αὐτούς" παρεχάλ ἔσαν δὲ χαὶ τῶν ἄλλων ἀνδρῶν οὃς 
ἐδόχουν δικαιοτάτους εἶναι. ϑύσαντες δὲ βοῦς τῶν αἷ- 
χμαλώτων χαὶ ἄλλα ἱερεῖα εὐωχίαν μὲν ἀρχοῦσαν πα- 
θεῖχον, καταχεέμενοι δὲ ἐν στι; βάσιν ἐδείπνουν, καὶ ἔπι- 
γον ἐχ κερατίνων ποτηρίων, οἷς ἐνετίγχανον ἐν τῇ χώ- 
οα. ἐπεὶ δὲ σπονδαί τ᾽ ἐγένοντο καὶ ἐπαιώγισαν, ἀνέ. 
στησαν πρῶτον μὲν Θρᾷκες καὶ ποὸς αὐλὸν ὠρχήσαντο 
σὺν τοῖς ὅπλοις χαὶ ἕλλοντο ὑτνηλά τε χαὶ κούφως χαὶ 

ταῖς μαχαίραις ἐχρῶντο " τέλος δὲ ὃ ἕτερος τὸν ἕτερον 
παίει, ὡς πᾶσιν ἐδόχει πεπληγέναι τὸν ἄνδρα" ὃ δ᾽ ἔπε- 
σὲ τεχνικῶς πως. χαὶ ἀνέκραγον οἵ Παφλαγόν ες. χαὶ ὃ 
μὲν σχυλεύσας τὰ ὅπλα τοῦ ἑτέρου ἔξει ἄδων τὸν Σε- 
τάλχαν" ὦλλοι δὲ τῶν Θρᾳχῶν τὸν ἕτερον ἐξέφερον ὡς 

4, στιβάσι» ΓΡεΐ οἴονρβ σχίμποσιν. ΠΙᾺ δἴΐατν ΑἸ οηδθιϑ 
Ὠΐις οἰϊανῖι. 6. τὸν Σιτάλχαν] (ἰαπτὶοὶ ΘΘἢ 8. ἀπο οὐπν ἃγελ 

οὐΐϊὸ ϊοίταν. Αὐἱδτοριιαμθ5 Αςβαγη. νυ. δῦ. οὐδὲ παρ᾿ ἐμοί πο- 

3 

{ 

5 
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Ἵ τεϑνηχότα" ἦν δὲ οὐδὲν πεπονϑώς. μετὰ τοῦτο «4ἽϊἸνιᾶ- 
γὲς καὶ ἤϊάγνητες ἀνέστησαν, οἱ “ρχοῦντο τὴν καρ- 

ϑ8 παίαν καλουμένην ἐν τοῖς ὅπλοις. ὃ δὲ τρόπος τῆς ὀρ- 
χήσεως ἣν, ὃ μὲν παραϑέμενος τὰ ὅπλα σπείρει καὶ 
ξευγηλ ατεῖ πυχνὰ μεταστρεφόμενος ὡς φοβούμενος, λη- 
στὴς δὲ προςἔρχεται" ὃ δ᾽ ἐπειδὰν προΐδηται, παντᾷ 
δρπίίσας τὰ ὅπλα καὶ μάχεται πρὸ τοῦ ζεύγους " χαὶ 
οὗτοι ταῦτ᾽ ἐποίουν ἔν. ῥυϑιῷ πρὸς τὸν αὐλόν᾽ καὶ 
τέ). ος Ὁ λῃστὴς δήσας τὸν ἄνδρα χαὶ τὸ ζεῦγος ἀπάγει" 
ἐνίοτε δὲ καὶ ὃ ζευγηλάτης τὸν λῃστήν" εἶτα παρὰ τοὺς 

9 βοῦς ζείξας ὀπίσω τὼ χεῖρε δεδεμένον ἐλαύνει. μετὰ 
τοῦτο Μηυσὸς εἰςῆλθεν ἐν ἑχατέρᾳ τῇ χειρὶ ἔχων πέλ-- 
τὴν, καὶ τοτὲ μὲν ὡς δύο ἀντιταττομένων μιμούμεγος 
ὠρχεῖτο, τοτὲ δὲ ὡς πρὸς ἕνα ἐχρῆτο ταῖς πέλταις, το- 
τὲ δ᾽ ἐδινεῖτο χαὶ ἐξεχυβίστα ἔχων τὰς πέλτας, ὡςτε 

τθὔψιν καλὴν φαίνεσθαι. τέλος δὲ τὸ περσιχὸν ὠρχεῖτο 
χρούων τὰς πέλτας » χαὶ ὥχλαϊζε χαὶ ἑξαγίστατο " καὶ 

«ταῦτα πάντα ἐν ῥυϑμῷ ἐποίει πρὸς τὸν αὐλόν. ἐπὶ δὲ 
τούτῳ ἐπιόντες οἱ “Μαντινεῖς καὶ “ἄλλοι τιγὲς τῶν ᾿Ἴρχά- 
'δων ἀναστάντες ἐξ ξοπλισάμενοι (ὡς ἐδύναντο κάλλιστα 

ἤεσάν τὲ ἐν θυϑιειῷ πρὸς τὸν ἐνόπλιον ῥυϑμὸν αὐλού- 
μένοι χαὶ ἐπαιώνισαν καὶ ὠρχήσαντο ὥςπερ ἐν ταῖς 
πρὸς τοὺς ϑεοὺς προςόδοις. δρῶντες δὲ οἱ Παφλαγόνες 
διενὰ ἐποιοῦντο πάσας τὰς ὀρχήσεις ἐν ὅπλοις εἶναι. 

12 ἐπὶ τούτοις δρῶν ὃ ΜΠυσὸς ἐχπεπληγμένους αὐτούς, 
πείσας τῶν ᾿ἀρχάδων τινὰ πεπαμένον ὀρχηστρίδα εἰς-- 
ἄγει σχευάσας ὡς ἐδύνατο κάλλιστα καὶ ἀσπίδα δοὺς 

ἰϑχούφην αὑτῇ. ἡ δὲ ὠρχήσατο πυῤρίχην ἐλαφρῶς. ἐν-- 
ταῦϑα χρύτος ἦν πολύς, καὶ οἱ Παφλαγόνες ἤροντο: εἶ 
χαὶ γυναῖχες συνεμάχοντο αὐτοῖς. οἱ δ᾽ ἕλεγον ὅτε αὖὕ- 

τε τὸν “ρμόϑιον σεται ξυγχαταχλιν είς. Απεϊρβαπαβ.ς ΑτΒοπδοὶ 
ΧΙ. ρ. 803. Ε, ἔπειτα μηδὲν τῶν ἀπηρχαιωμένων τούτων πε-- 
ράνης, τὸν ΤῈλ «νες μἢ ηδὲ τὸν» ΠΙαιῶνα. 15. ἃντέσα]ιιβ. στι]σο τηᾶ -- 
ἰε ἄθεει. Πε ϑ1τὰ]οα ἀὐγφανυνη Βνδοῖην τόσα σ᾿ Τμιογά. Π. 
20. 8. ὃ δὲ τρόπος τῆς ὀρχήσεως ἢν Εἰδοὶ φιος ἘΡῪῚ ῥτᾶν! δά-- 
ἄππε ὅδε. Ογτορδεάϊα ΨῊΗΙ. 1. 20. ὃ δὲ μέγιστος τρούπος τῆς ἀνά--. 
γχῆς ἦν, εἴ τις τούτων μηδεγὸς ὑπαχούοι, ΠΑΡΗ͂Ν ἂν ἄλ--. 
λῳ ἐδίδου. Αφδιβδυομί ο5 ἀριι ῬΒοιζιπι οοά. 250. ν. 454. «-. 
Θ. ΒΕΚΚ. ἡ δὲ ἀναστροφὴ κὐτῶν, τὸν μὲν χειμῶνα Ὰ αἵμα- 
τος ζῶσιν. 
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ται καὶ αἱ τρεψάμεναι εἶεν βασιλέα ἐκ τοῦ στρατοπέ- 
δου. τῇ μὲν οὖν νυχτὶ ταύτῃ τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. 

Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ προςῆγον αὐτοὺς εἰς τὸ στράτευ-14 
μα" καὶ ἔδοξε τοῖς στρατεύταις μήτε ἀδικεῖν Παφλα- 
γόνας μήτε ἀδιχεῖσϑαι. μετὰ τοῦτο οἵ μὲν πρέσβεις 
ᾧχοντο " οἱ δὲ Ἕλληνες, ἐπειδὴ πλοῖα ἱχαγνὰ ἐδόχει 
παρεῖναι, ἀναβάντες ἔπλεον ἡμέραν χαὶ γύχτα πνεύματι 

᾿ καλῷ ἐν ἀριστερᾷ ἔχοντες τὴν Παφλαγονίαν. τῇ δ᾽ ἀλ-15 
, λῇ ἀφικνοῦνται εἰς »λι εὐ χαὶ ὡρμίσαντο εἷς “ρμή- 
᾿ς ψὴν τῆς Σινώπης. Σινωπεῖς δὲ οἰχοῦσι μὲν ἐν τῇ Πα- 

φλαγονιχῇ, Πιλησίων δὲ ἀποιχοί εἶσιν. οὗτοι δὲ Ξέγια 
[ πέμπουσι τοῖς Ἕλλησιν ἀλφίτων. μὲν μεδίμνους τριςχι- 

λίους, οἴνου δὲ κεράμια χίλια καὶ πενταχύσια. καὶ Χει- 
Ἵ ρίσοφος ἐνταῦῖϑα ἦλϑε τριήρη ἔχων. καὶ οἱ μὲν στρα-18 
᾿ τιῶται προςεδόχων ἄγοντά τί σφισιν ἥκειν" ὃ δ᾽ ἦγε 
᾿ μὲν οὐδέν, ἀπ᾿ γγγελλε δὲ ὅτι ἐπαινοίη αὐτοὺς χαὶ “4να- 

ξίβιος ὃ γαύαρχος χαὶ οἱ ἄλλοι, καὶ ὅτε ὑπισχνεῖτο 
“Ἀναξίβιος, εἰ ἀφιχγοῖντο ἔξω τοῦ “Πόντου, μισϑοφορὰν 

᾿ αὐτοῖς ἔσεσϑαι. χαὶ ἐν ταύτῃ τῇ “Ἵρμήνῃ ἔμειναν οἱ 
᾿ στρατιῶται ἡμέρας πέντε. ὡς δὲ τῆς Ἑλλάδος ἐδόκουν 

Ν ἐγγὺς γίγνεσϑαι, ἤδη μᾶλλον ἢ πρόσϑεν εἴξςήει αὐτοὺς 
ὅπως ἀν χαὶ ἔχοντές τι οἴχαδε ἀφίχωνται. ἡγήσαντο 8 

»οὖν, εἰ ἕνα ἕλοιντο ἄρχοντα, μᾶλλον. ἂν ἢ πολυαρχίας 
οἔσης δύνασϑαι τὸν ἕνα χρῆσϑαι τῷ στρατεύματι χαὶ 
νυχτὸς χαὶ ἡμέρας, καὶ εἰ τι δέοι λανϑάνειν, μᾶλλον 
ἂν κρύπτεσθαι, καὶ εἴ τι αὖὗὑ δέοι φϑάνειν., ἧττον ἄν 
ὑστερίζειν" οὐ γὰρ ἂν λόγων δεῖν πρὸς ἀλλήλους, ἀλλὰ 
τὸ δύξαν τῷ ἑνὶ περαίνεσθαι ἄν" τὸν δ᾽ ἔμπιροσϑεν 
χρόνον ἐχ τῆς νιχιώσης ἔπραττον πάντα οἱ στρατῆη) γοί, 
ὡς δὲ ταῦτα , τλὐείδῃς καλὰ ἐτράποντο ἐπὶ τὸν Ξενοφῶντα" 19 
καὶ οἱ λοχαγοὶ ἕλε; ἐγον πρὸ φιόντες αὐτῷ ὅτι ἡ στρατιὰ 
οὕτω γιγνώσχει, χαὶ εὔνοιαν ἐν δεικνύμεν ος ἕκαστος ὁ ἔπει- 
ϑὲν αὐτὸν ὑποστῆγαι τὴν ἀρχήν. ὃ δὲ Ξενοφῶν. πῇ,20 
μὲν ἐβούλετο ταῦτα, »γομίζων καὶ τὴν τιμὴν εείζω οὔ τως 

ἑαυτῷ γίγνεσθαι καὶ πρὸς τοὺς φίλους καὶ εἰς τὴν πό- 

13, τρειυάμεναι βασιλέα] Ἰοςανὶ υἱάσι ἀδ 1185. ιιὰδ' πᾶυταῖα 
δαπὶ 1. 10. 3. 17. ἀφίχωνται) ἀφέχοιντο εοἀϊιίουο5 νεΐογοβ, φυοὰ 
μαοεββδγίιπη δϑὶ, δὶ εἰςιένμαι. ποὶὶ ἐς οιὐρίαϊταῖο, 96 αἱ μἰοταπιν- 
4:5 ἀε Τοοριταϊίοης οαρίδινς, πς, τ ς΄ το τὸς αὶ ἃ. 
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λὲν τοὔνομα, μεῖζον ἀφίξεσθαι αὑτοῦ, τυχὸν δὲ χαὶ ̓ ἀγα- 
2Φιϑοῦ τινος ἂν αἴτιος τῇ στρατιᾷ γενέσϑαι. τὰ μὲν δὴ 

τοιαῦτα ἐνθυμήματα ἐπῆρεν αὐτὸν ἐπιϑυμεῖν αὐτοκοά-- 
τορα γενέσϑαι ἄρχοντα. ὁπότε δ᾽ αὖ ἐνθυμοῖτο ὅτι ἄδη- 
λον μὲν παντὶ ἀνϑρώπῳ ὅπῃ τὸ μέλλον ἕξει, διὰ τοῦ- 
το δὲ καὶ κίνδυνος εἴη χαὶ τὴν προειργασμέγην δόξα 

2:2ἀποβαλεῖν, ἠπορεῖτο. διωπορουμένῳ δὲ αὐτῷ δαβηνϑᾶι 
ἔδοξε χράτιστον εἶναι τοῖς ϑεοῖς ἀναχοινῶσαι" καὶ πα- 
ραστησάμενος δίο ἱερεῖα ἐθύετο τῷ δὶ τῷ" βασιλεῖ. 
ὅςπερ αὐτῷ μαντευτὸς ἦν ἐχ Δελφῶν" καὶ τὸ ὄναρ δὴ 
ἀπὸ τούτου τοῦ ϑεοῦ λρόβεαν ἑωραχέναι ὃ εἶδεν ὅτε 
ἤρχετο ἐπὶ τὸ συγεπιμιελ εἶσϑαι. τῆς στρατιᾶς καϑίστα- 

Σὖσϑαι. χαὶ ὃτε ἐξ Ἐφέσου δὲ ὡρμᾶτο Κύρῳ συσταϑη- 
σόμενος ἀετὸν ἀνεμιμνησχετο ἑαυτῷ δεξιὸν φϑεγγόμε- 
γον, καϑήμενον μέντοι, ὥςπερ ὃ μάντις ὃ προπέμπων αὖ- 
τὸν ἔλεγεν ὅτε μέγας μιὲν οἰωνὸς εἴη καὶ οὐχ ἰδιωτιχὸς 
χαὶ ἔνδοξος, ἐπίπονος μέντοι" τὰ γὰρ ὄρνεα μάλιστα 
ἐπιτίϑεσϑαι τῷ ἀετῷ χαϑημένῳ " οὐ μέντοι χρηματι- 
στικὸν εἶναι τὸν οἴωνόν" τὸν γὰρ ἀετὸν πετόμενον μᾶλ- 

24λον λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια. οὕτω δὴ ϑυομένῳ αὐτῷ 
διαφανῶς ὃ ϑεὸς σημαίνει μήτε προςδεῖσϑαι τῆς ἀρ- 

“ὀχῆς μήτε εἰ αἱροῖντο ἀποδέχεσϑαι. τοῦτο μὲν δὴ οὕτως 
ἐγένετο. ἥ δὲ στρατιὰ συνῆλϑε, καὶ πάντες ἔλ ἰἔγον ἕνα 
αἱρεῖσθαι" καὶ ἐπεὶ τοῦτο ἔδοξε, προεβάλλοντο αὐτόν. 
ἐπεὶ δὲ ἐδόχει δῆλον εἶναι ὅτι αἱρήσονται αὐτὸν εἴ τις 
ἐπιψηκρίζοι, ἀνέστη καὶ ἔλεξε τάδε. 

ΦΘΛλὰ ᾿Εγώ, (ὦ ἄνδρες, ἥδομαι μὲν. ὑπὸ ὑμῶν τιμώμενος, 
εἴπτερ ἀνϑρωπός εἶμι, χαὶ χάριν ἔχω χαὶ εὔχομαι δοῦ- 
ναί μοι τοὺς᾿ ϑεοὺς αἴτιόν τινος ὑμῖν ἀγαϑοῦ γενέσϑαι" 

Ὕ 

τὸ μέντοι ἐμὲ προχριϑῆναι ὑπὸ ὑμῶν ἄρχοντα «““ἀχε- 
ΐ 

δαιμονίου ἀνδρὸς παρόντος οὔτε ὑκεῖν μοι δοκεῖ συμφέ- 
Ἂ 

32» α )} 

ρον εἶναι, ἀλλ᾽ ἔττον ἂν διὰ τοῦτο τυγχάνειν εἴ τι δέ- 
οιἰισϑε παρ᾽ αὐτῶν" ἐμοέ τε αὖ οὐ πάνυ τι νομίζω ἄ-- 

“Ἰσφαλὲς εἶναι τοῦτο. ὁρῶ γὰρ ὅτι καὶ τῇ πατρίδι μου 
οὗ πρόσϑεν ἐπαύσαντο πολ εμοῦντες πρὶν ἐποίησαν πᾶ- 
σαν τὴν πόλιν ὑμολογεῖν “Ἰακεδαιμονίους καὶ αὐτῶν 

22. τὸ ὕναο] Αἀ Βος οοπ. Π]. 1. 11. εἰ Δα εραπιεπίϊα τ: 
ἐθιάδτῃ Ρταθοθάπιηΐ. Ὁ 8: ὡςπερὶ ᾿ ἘΡΌΤΥΤΕῚ ὕνπερ. δέν αἰπ 

μογίέου ἀνδρὸς} (ΒΥ Ἰϑορ ]. 
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ἡγεμόνας εἶναι. ἐπεὶ δὲ τοῦτο ὥμολό ᾿ἱόγησαν, εὐϑὺς ἐπαύ-28 
σαντο πολεμοῦντες καὶ οὐχέτι πέρα ἐπολιόρκησαν τὴν 
πόλιν. εἶ οὖν ταῦτα ὁρῶν ἐγὼ δοκοίην ὅπου δυναίμην 
ἐνταῦϑ᾽ ἄχυρον ποιεῖν τὸ ἐχείνων ἀξίωμα, ἐχεῖγο ἐν-- 
γοῶ μὴ λίαν ἂν ταχὺ σωῳφρονισϑείην. ὃ δὲ ὑμεῖς ἐν-29 
γοεῖτε ὅτι ἧττον ἂν στάσις εἴη ἑγὸς ἄρχοντος ἢ πολ- 
λῶν, εὖ ἴστε ὅτι ἄλλον μὲν ἑλόμενοι οὐχ εὑρήσετε ἐμὲ 
στασιάζοντα" γομίςι ( γάρ, ὅςτις ἐν πολέμῳ ὧν στασιάζει 
πρὸς ἄρχοντα, τοῦτον ποὺς τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν. στα- 
σιάζειν" ἐὰν δὲ ἐμὲ ἕλ ῆσϑε, οὐκ ἂν ϑαυμάσαιμι εἴ τινὰ 
εὕροιτε καὶ ὑμῖν χαὶ ἐμιοὶ ἀχϑόμενον. 

᾿Επεὶ δὲ ταῦτα εἶπε, πολὺ πλείονες ἐξανίσταντο λέ-80 
γοντες ὡς δέοι αὐτὸν ἄρχειν. “Ἱγασίας δὲ Στυμᾳάλ ιος εἴ-- 
πεν ὅτι γελοῖον εἴη, εἰ οὕτως ἔχοι, εἶ ὑργιοῦνται “1ακε- 
δαιμόνιοι χαὶ ἐὰν σύνδειπνοι ὌΡΥΝ ἜΣΑΝ μὴ «Δαχεδαι- 
μόνιον. συμποσίαρχον αἱρῶνται. ἐπεὶ εἶ οὕτω γε τοῦτο 
ἔχει, ἔφη, οὐδὲ λοχαγεῖν ἡμῖν. ἕξεστιν, ὡς ἔοιχεν, ὅτι 
“Ἵρχάδες ἐσμέν. ἐνταῦϑα δὴ ὡς εὖ εἰπόντος τοῦ ως 
σίου ἄνε ϑορύβησαν. χαὶ ὃ Ξενοφῶν ἐπεὶ ἑώρα πλείονοςϑ1 
ἐνδέον, παρε. ϑὼν εἶπεν, “4λλ᾽, ὦ ἄνδρες, ἕφη, ὡς πάνυ 
εἰδῆτε, ὀμνύω ὑμῖν ϑεοὺς πάντας χαὶ πάσας ἦ μὴν 
ἐγὼ ἐπεὶ τὴν ὡμετέραν γνώμην ἠσθανόμην, ἐϑυόμην εἰ 
βέλτιον εἴη ὑμῖν τε ἐμοὶ ἐπιτρέψαι ταύτην τὴν ἀρχὴν 
χαὶ ἐμοὶ ὑποστῆναι" χαί μοι οἵ ϑεοὶ οὕτως ἕν τοῖς ἱε- 
ροῖς ἐσήμηναν ὥςτε καὶ ἰδιώτην ἂν γνῶναι ὅτι ταύτης 
τῆς μοναρχίας ἀπέχεσϑαί με δεῖ. οὕτω δὴ Χειρίσοφονβ3 
αἱροῦνται. “Χειρίσοφος δ᾽ ἐπεὶ ἠρέϑη, παρελϑιὸν εἶπεν, 
Χ41λλ᾽, ὦ ἄνδρες, τοῦτο μὲν ἴστε ὅτι οὐδ᾽ ἂν ἔγωγε 
ἐστασίαζον, εἰ ἄλλον εἴλ εσϑε" Ξενοφῶντα μέντοι, ἔφη, 
ὠνήσατε οὐχ ἑλόμενοι" ὡς χαὶ νῦν “]έξιππος ἤδη διέ- 
βαλλὲεν αὐτὸν πρὸς ᾿Ἵναξίϑιον ὅ,τι ἐδύνατο χαὶ μάλα 
ἐμοῦ αὐτὸν σιγάζ ζοντος. ὃ δ᾽ ἔφη νομίζειν αὐτὸν Τιμα- 
σίωνε μᾶλλον συνάρχειν ἐϑελῆσαι “]αρδανεῖ ὄντι τοῦ 
Κλεάρχου στρατεύματος ἢ ἑαυτῷ “Ἵάκωνι ὄντι. ἐπεὶβ8 
μέντοι ἐμὲ ἐίλεσϑε, ἔφη, χαὶ ἐγὼ πειράσομαι ὅντε ἂν 
δύνωμαι ὑμῶς ἀγαϑὸν ποιεῖν. καὶ ὑμεῖς οὕτω παρα- 
σχευάζεσϑε ὡς αὔριον, ἐὰν πλοῦς ἢ, ἀναξόμενοι" ὃ δὲ 

830. γελοῖον εἴη, εἰ οὕτως ἔχοι] Ὡς πιριργοσιπι Βα μοδὲ- 
ἴυχα πχοηϊΐζιπὶ δὦ 1Π. 2, 31. 
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ο “- »,, 4 -- αι πλοῦς ἔσται εἰς ἫἩ οάχλειαν" ἅπαντας οὖν δεῖ ἐχεῖσι 
-» - Ἁ :} » Ὕ Ἁ - Ὗ 

πειρᾶσθαι κατασχεῖν" τὰ δ᾽ ἄλλα ἐπειδὰν ἐχεῖσε ἔλϑω» 
μὲν βουλευσόμεϑα. ᾿ 

ΟΡ ἈΡΎΕ 

Ηΐπο ρῥεῖιπὶ Ἠδυδοίθατη, «πιᾷ Ζιαιτπν ΟΡ Ἰηϊχια Ροβιϊαῖα ρχ- 

οἰιθὶ δϑϑϑηὶ, ἐγ ξαυϊαπη δοϊηαϊειν δχογοϊτιβ, αἀἰνουβὶβ ἐπἰπουῖθυ5 ἀ6-: 
Βίης Ρχοΐξεοίαιτιβ. 

“Εντεῦϑεν τῇ ὑστεραίᾳ ἀναγόμενοι 7 πνεύματι ἔπλεον 
καλῷ ἡμέρας δύο παρὰ γῆν. καὶ παραπλέοντες ἐϑεώ- 
ροῦν τήν τε Ἰασονίαν ἀχτήν, ἔνϑα ἡ ““ργὼ λέγεται 
το ΜΕ στὴ χαὶ τῶν ποταιιῶν τὰ στόματα, πρῶτον μὲν 
τοῦ Θεριιώδοντος, ἔπειτα δὲ τοῦ Ἴριος, ἔπειτα δὲ τοῦ 
«“λυος. μετὰ δὲ τοῦτον τοῦ Παοϑενίου" τοῦτον δὲ πα- 
ραπλεύσαντες ἀφίχοντο εἰς Ἡράχλειαν πόλιν “Ἑλληνίδα 
ΠΠεγαρέων ἄποιχον, οὖσαν δ᾽ ἐν τῇ ρρένε ες. κύ-- 
θᾷ. χαὶ ὡρμίσαντο παρὰ τῇ ᾿Ἵχερουσιάδι Χεῤῥονήσῳ, 
ἔνϑα λέγεται ὃ Ἡρακλῆς ἐπὶ τὸν Κέρβ ερον χύνα κατα- 
βῆναι ἢ νῦν τὰ σημεῖα δειχνίουσι τῆς καταβάσεως τὸ 
βάϑος πλέον ἢ ἐπὶ δύο στάδια. ἐνταῦϑα τοῖς “Ἐλλησιν 
οἱ Ἥραχλ εῶται Ξέγια πέιιπουσιν ἀλφίτων μεδίμνους τρις- 
χιλίους καὶ οἴνου χεράμια διςχίλια χαὶ βοῦς εἴχοσι χαὶ 
οἷς ἑχατόν. ἐνταῦϑα. διὰ τοῦ πεδίου ῥεῖ ποταμὸς “1ὑ- 
χος ὄνομα, εὖρος ὡς δύο πλέϑρων. 

Οἱ δὲ στρατιῶται συλλεγέντες ἐβουλεύοντο τὴν λοι- 
πὴν πορείαν πότερον χατὰ γῆν Ἃ χατὰ ϑάλατταν χρὴ 
πορευϑῆναι ἐ ἐκ τοῦ Πόντου. ἀν αστὰς δὲ “ύχων “Πχαιὰς 
εἶπε, Θαυμάζω μέν, ὦ ἄνδρες, τῶν στρατηγῶν ὅτι οὐ 
πειρῶνται ἡμῖν ἐχπορίζειν σιτηρέσιον " τὰ μὲν ΜΚ ξένια 
οὐ μὴ γένηται τῇ στρυτιᾷ τριῶν ἡμιεριῶν σιτία" ὁποϑὲν 
δ᾽ ἐπισιτισάμενοι πορευσόμιεϑα οὐχ ἔστιν, ἔφη. ἐμοὶ οὖν 
δοχεῖ αἰτεῖν τοὺς Ἡραχλ λεώτας μὴ ἔλαττον ῇ τριςχιλίους ἢ 
κυζιχηνούς" ἄλλος δ Εἰπὲ μὴ ἔλαττον ἢ μυρίους" καὶ 

5. ἄλλος --- μυρίους] ΑΠῸ5 οταῖΐο εςὲ, ογδιϊοπὶ ΤΠ γοοπῖβ Ἐτο- 
υΥἱϊαϊδβ οαιιβϑα δὶς ιαίρητιδ ἃ Ρτΐουθ ἀἰϑοσεραβαὶ βιμθσίας γμ.- 
ξο Βᾶρο ἱπιεσριποίίοηβ ρθυγουίιππιτ, 
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ἑλομένους πρέσβεις αὐτίχα μιάλα ἡμῶν καϑημένων πέμ- 
πειν πρὸς τὴν πόλεν, χαὶ εἰδέναι διτε ἂν ἀπαγγέλλωσι, 
καὶ πρὸς ταῦτα βουλεύεσϑαι. ἐντεῦϑεν προῦ ἄλλοντο 6 
πρέσβεις «πρῶτον μὲν Δειρίσοφον, ὅτι ἄρχων ἦρητο, 
ἔστι δ᾽ οἱ χαὶ Ξενοφῶντα. οἱ δὲ ἰσχυρῶς ἀπεμάχοντο " 
ἀμφοῖν γὰρ ταὐτὰ ἐδόχει μὴ ἀναγχάζειν πόλιν ᾿Ελληνί- 
δὰ καὶ φιλίαν ὅ,τι μὴ αὐτοὶ ἐϑέλοντες. διδοῖεν. ἐπεὶ δ᾽ 7 
οὗτοι ἐδόχουν ἀπρόϑυμοι εἶναι, πέιπονσι “ύχωνα 
“Ἱχαιὸν καὶ Καλλίμαχον Παῤῥάσιον καὶ .1.γκ«σίαν ξτυμ- 
φάλιον. οὗτοι ἐλϑόντες ἕλεγον τὰ δεδογμένα" τὸν δὲ 
“1ύχωνα πέσταυς χαὶ ἐπαπειλεῖν, εἶ μὴ ποιΐσοιεν ταῦτα. 
ἀκούσαντες δ᾽ Ἤραχλ εῶται βουλεύσεσϑαι ἔφασαν" 8 
παὶ εὐϑὺς τά τὲ χρήματα ἐκ τῶν ἀγρῶν συγ) Ὃν χαὶ 
τὴν ἀγορὰν εἴσω ἀνεσχείασαν, καὶ αἱ πύλαι ἐχέχλειντο 
χαὶ ἐπὶ τῶν τειχῶν ὅπλα ἐφαΐίνετο. 

Ἔ; τούτου οἱ ταράξ ξαντες ταῦτα τοὺς στρατη ηγοὺς 9 
ἠτιῶντο διαφϑείρειν τὴν πρᾶξι ἐν" καὶ συνίσταντο οἱ 
“ρχάδες καὶ οἱ “ἠχαιοί: προειστήκει δὲ μάλιστα αὐτῶν 
Καλλίμαχός τε ὃ Παῤῥάσιος καὶ «Τύχων ὃ “χαιός. οἷτο 
δὲ λόγοι ἦσαν αὑτοῖς ὡς αἰσχοὺὸν εἴη ἄρχειν ἕνα ᾿4ϑη- 
γαῖον Το οπογνησίων καὶ “ἀακεδαιμονίων, μηδεμίαν δύ- 
γάμιν παρεχόμενον εἰς τὴν στρατιάν, καὶ τοὺς μὲν πό- 
γους σφᾶς ἔχειν, τὰ δὲ χέρδη ἄλλους, καὶ ταῦτα τὴν 
σωτηρίαν. σφῶν κατειργασμένων " εἶναι γὰρ τοὺς χκα- 
τειργασμένους “Τρχάδας καὶ “Ἵχαιούς, τὸ δ᾽ ἄλλο στρά- 
τευμα οὐδὲν εἶναι. χαὶ ἣν δὲ τῇ ἀληϑείᾳ ὑπὲρ ἥμισυ 
τοῦ ὅλου στρατεύματος ᾿“Ἵρχάδες χαὶ ᾿ἡχαιοί, εἰ οὐν!1 
σωφρογοῖεν οὗτοι, συστάντες χαὶ στρατηγοὺς ἑλόμενοι 
ἑαυτῶν χαϑ᾽ ἑαυτοὺς ἂν τὴν πορείαν ποιοῖντο καὶ πει-- 
ρῷντο ἀγαϑόν τι λαμβάνειν. ταῦτ᾽ ἔδοξε" χαὶ ἀπολι-12 
πόντες “Χειρίσοφον εἰ τινὲς ἦσαν παρ΄ αὐτῷ “Ἱρχάδες 
ἢ “Ἵχαιοὶ καὶ Ξενοφὦντα συνέστησαν καὶ στρατηγοὺς 
αἱροῦνται. ἑαυτῶν δέχα " τούτους δὲ «ἐψηφίσαντο ἐκ τῆς 
γιχώσης ὅ,τι δοχοίη τοῦτο ποιεῖν. ἢ μὲν οὖν τοῦ παν- 
τὸς ἀρχὴ ᾿Χειρισύφῳ ἐνταῦϑα χκατελύϑη ἡμέρᾳ ἕχτῃ ἢ 
ἑβδόμῃ ἀφ᾽ ἧς ἠρέϑη. 

Ξενοφῶν μέντοι ἐβούλετο χοινἢ μετ᾿ αὐτῶν τὴν13 
πορείαν ποιεῖσϑαι, νομίζων οὕτως ἀσφαλεστέραν εἶναι 
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ἢ ἰδίᾳ ἕχαστον στἔλλεσϑαι" ἀλλὰ Νέων ἔπειϑεν αὐτὸν 
χαϑ᾽ αὑτὸν πορεύεσϑαι Ἶ ἀχούσας. τοῦ “Χειρισύόφου ὅτι 

Κλέανδρος ὃ ἐν Βυζαντίῳ ἁρμοστὴς φαίη τριήρεις ἔχων 
44 ἥξειν εἰς Κάλπης λιμένα" ὅπως οὖν μηδεὶς μετάσχοι, 

ἀλλ᾽ αὐτοὶ καὶ οἱ αὐτῶν στρατιῶται ἐχπλεύσειαν ἐπὶ 
τῶν τριήρων, διὰ ταῦτα συγεβούλ εὐὲ. χαὶ “Χειρίσοφος, 
ἅμα μὲν ἀϑυμῶν τοῖς γεγενημένοις, ἅμα δὲ μισῶν ἐχ 
τούτου τὸ στράτευμα, ἐπιτρέπει αὐτῷ ποιεῖν ὅ,τι βού- 

15λεται. Ξενοφῶν δὲ ἔτι μὲν ἐπεχείρησεν ἀπαλλαγεὶς τῆς 
στρατιᾶς ἐκπλεῦσαι" ϑυομένι δὲ αὐτῷ τῷ ἡγεμόνι ἩἫρα- 
χλεῖ χαὶ χοιγνουμένῳ πότερα λῷον χαὶ ἄμεινον εἴη στρα- 
τεύεσϑαι ἔχοντι τοὺς παραμείναντας τῶν στρατιωτῶν 
ἢ ἀπαλλάττεσθαι ἐσήμηνεν ὃ ϑεὸς τοῖς ἱεροῖς σύστοα- 

1θτεύεσθαι. οὕτω γίγν ἑἕται τὸ στράτευμα τριχῆ, ᾿ἡρκάδες 
μὲν χαὶ ““χαιοὶ πλείους ἢ τετραικιςχί ιοε χαὶ πενταχό- 
σιοι, ὑπλῖται πάντες, Χειρισόφῳ δ᾽ ὁπλῖται μιὲν εἰς τε- 
τραχοσίους χαὶ χιλίους, πελτασταὶ δὲ εἰς ἑπτακοσίους, 
οἱ Κλεάρχου Θρᾷκες, Ξενοφῶντι. δὲ ὁπλῖται μὲν εἰς 
ἑπταχοσίους καὶ χιλίους, πελτασταὶ δὲ εἷς τριακοσίους " 
ἱππικὸν δὲ μόνος οὗτος εἶχεν, ἀμιφὶ τετταράκοντα ἵἱπι- 
πέας. 

1 Καὶ οἱ μὲν “ρχάδες διαπραξ Ξάμενοι πλοῖα παρὰ 
τῶν Ἡρακλεωτῶν πρῶτοι πλέουσιν, ὅπως ὃ ἑξαίφνης ἐπι- 
πεσόντες τοῖς Βιϑυνοῖς λάβοιεν ὅτι πλεῖστα " χαὶ ἀπο- 
βαίνουσιν εἰς Κάλπης λιμένα κατὰ μέσον πως τῆς Θροί- 

18χης. “Χειρίσοφος δ᾽ εὐθὺς ἀπὸ τῆς πόλεως τῶν Ἥρα.- 
χλεωτῶν ἀφξ Ξάμεγος πεζῇ ἐπορεύετο διὰ τῆς χώρας" ἐπεὶ 
δὲ εἰς τὴν Θράκην ἐγέϑαλε, παρὰ τὴν ϑάλατταν ἤει" 

14. αὐτῷ] Κοπορβοιμῖ. 16. πὰ είους ἢ τετρεικιςχέλιοε χαὶ πεν .-- 
ταχόσιοι] 1) εϑιιπὶ 15. ορίζπ χαὶ πενταχύσιοι, 564 τηδηϊξοβῖο 
ΕΥΥΟσΘ. Νδην 1}|5 ἀοἰταο 8. Ανοδάθβ ἃ οΒδείαιε, ΠΟΙ, 4ιοά 5. 10. 
ἀϊοϊαμπι ουαῖς ὨτΠΘΙῸ βιαρϑυδηξ το  ἐχαῖτιτ Θχεγοϊϊιιπη, 564 π6 ἃ6 - 
«ιὰπξ φιάάου. ()ιιοά διίε Υ. 3. 3. ᾿1πϑτιξα παρε μαα ὨτΠη16-- 
ταϊϊουε πομηϊβὶ ΞΟΌ00 πυπιθυαξ βδιιηξ, 118 ἐξέτασις ἐν τοῖς ὅπλοις 
ζαυϊτ, τθ᾽ ΠΟΙ. ΠΥ 111) ΠΕ ΠΥΘΥΊΠΣ Ρϑ.]10 γ ΠΟΥ ΘΙ τθ11556. 1)6η1-- 
τι. Ὠιοάουτι5 ΧΙΨΥ. 31. ΟΒΥυϑοροπη. τριςχιλίους ὑχτασίους Ρει- 
σϑηΐβ56 ἐγ θηβ δα Δ ΠΊ1551Π) ΠΙΟΤῸ ἢΐο Ροϑβῖῖο γΕΞΡοΒ Δ ΡΠ, τ10- 
ἄο Βουιρ τυ 8 8 εν τιϊι ἰο! ] αἶαν τθροβῖῖο ὀχταχιςχίλιοι τριᾶ- 

χόσιοι, ἀφ πρᾶπἐτιριια {ἃ ἐἀξεας, Ἰγθστε ἀελῖμο πανγδηΐι" ΡΘΓ - 
Ἐ956. -- οἱ Κλεάρχου Θρῴκχες}! Υ. 1. 1. 9. 
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ΨΨ 

.-...»».-.- “Ὁ 

Ἷ καὶ γὰρ ἡσϑένει. Ξενοφῶν. δὲ πλοῖα λαβὼν ἀποβαίνει19 
ἢ ἐπὶ τὰ ὅρια τῆς Θράκης καὶ τῆς Ἡοαἱ) ἐτιδυξ χαὶ διὰ 

᾽ 

μεσογαίας ἐπορεύετο. ᾿ 
᾿ 
] 

ι] ΘΑ. Ὶ Τ᾿ ΠΗ, 

; ' Ατοδάεβ στιπι (Α]ρας ροτῖιμιν σϑηΐξβθωξ. ἱπάθαιιθ εχ υἱοῖς 
- πὶ ΤΒγυδοιῖιπι ΒΈΒΥποσιπε ἀ5τ15 Ῥγϑεάαβ ἀϑσουεηῖ. ἃ εἷς ἴῃ οοἱ-- 
Ὁ 1 ]επὶ σοπυρι δὶ πες ηἰβὶ Χεπορβουτῖϑ οὐ Ξυῖς ἱπτεστεῖα Πἰρογα-- 
ἡ αὶ 5Ξυπί. 

Η [Ὃν μὲν οὖν τρόπον ἢ τε Χειρισόφου ἀρχὴ τοῦ 
παντὸς κατελύϑη καὶ τῶν “Ελλήνων τὸ στράτευμα ἐσχί-- 

 σϑὴ ἐν τοῖς ἐπάνω εἰρηται.} Ἔπραξαν ὁ’ αὐτῶν. ἕχα- 
'στοι τάδε. οἱ μὲν “ρχκάδες ὡς ἀπέβησαν νυχτὸς εἰς 
Ἡ άνοης λιμένα, πορεύονται εἰς τὰς πρώτας κώμας, 
στάδια ἀπὸ ϑαλάττης ὡς τριάχοντα. ἐπεὶ δὲ φῶς ἐγέ- 
Ογετο ἦγεν ἕχαστος στοατη γὺς τὸ αὑτοῦ λάχος ἐπὶ κώμην" 

᾿ ὅποία δὲ μείζων. ἐλόκοι. εἶναι σύνδυο λόχους γον. οἱ 
στρατηγοί. συνεβάλοντο δὲ χαὶ λόφον εἰς ὃν δέοι πάν- 
τας ἁλίζεσϑαι" χαὶ ἅτε ἐξαίφνης ἐπιπεσόντες ἀνδοάπο-- 
δά τε πολλὰ ἔλαβον καὶ πούόβατα πολλὰ περιεβάλοντο. 
οἱ δὲ Θρᾷκες ἡϑροίς ἴοντο οἱ διαφυγόντες " πολλοὶ δὲ 
ιἔφυγον πελταστεαὶ ὄντες ὑπλίτας ἐξ αὐτῶν τῶν χει-- 

θῶν. ἐπεὶ δὲ συνελέγησαν, πρῶτον μὲν τῷ “αίχρητος 
τ λόχῳ ἑνὸς τῶν ἀρκάδων στρατηγῶν ἀπιόντι ἤδη εἰς τὸ 
Ἰσυγχείμενον. καὶ πολλὰ χρήματα ἄγοντι ἐπιτίϑενται. χαὶ 
ἕως μὲν ἐμάχοντο ἅμα πορευόμενοι οἱ “Ἕλληνες, ἐπὶ 

ἕς 
5 
- 

Ἰ-ὸν Σμίκρητα ἀποκχεννύασι χαὶ τοὺς ἀλλ ουὺς πάντας" 

Ἄλλου δὲ λόχου τῶν δέκα στρυτηγῶν τοῦ Ἡγησάνδρου 
χτὼ μόνους χατέλιπον" χαὶ αὐτὸς Ἡγήσαν ἀρὸς ἐσώϑη. 
ὶ οἱ ἄλλοι μὲν λοχαγοὶ συνῆλθον οἱ μὲν σὺν προά- 

, ’ὔ - - υ 4 

μασιν οἱ δὲ ἄνευ πραγμάτων" οἱ δὲ Θρᾶχες ἐπεὶ εὐ- 

Ε4.. ὃν.-- εἴρηται] Πος ξορτη. ἄθεβὲ τοῖυπι ΠΡ τὶς χαΐπσιιο ργδθ-- 
᾿ἰββ πνῖβ, εἰ εδὶ πηδῃϊΐοσῖο ἔμ Ὲ}} 6 ΠΙργανῖϊ οι θ]θηνα. 4. τὸ συγ- 

εἴμ ενον) (Ο]]επὶ 5. 38. ἀϊοῖατπη. 6. πράγματα ἀϊῆηουϊταῖο5. ἵν 
85» 

ὶῶ 

᾿ ὃι, 
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τύχησαν τοῦτο τὸ εὐτύχημα, συνεβόων τε ἀλλήλ ους χαὶ 
συνελέγοντο ἐῤρῥωμένως τῆς γυχτός. χαὶ ἅμα ἡμέρᾳ 
χύχλῳ περὶ τὸν λόφον ἔνϑα οἱ Ἕλληνες ἐστρατοπεδεύ- 
οντο ἐτάττοντο χαὶ ἱππεῖς πολλοὶ χαὶ πελτασταί, χαὶ 

7 ἀεὶ πλείονες συνέῤῥεον" χκαὶ προςέβαλλον πρὸς τοὺς 
ὁπλίτας ἀσφαλῶς " οἱ μὲν γὰρ “Ἕλληγες οὔτε τοξότην 
εἶχον οὔτε ἀχογτιστὴν οὔτε ἱππέα" οἱ δὲ “προςϑέοντες 
καὶ προςελ αὔνοντες ἠκόντιζον" ὑπότε δὲ αὐτοῖς ἐπίοιεν, 

8 ῥᾳδίως ἀπέ ευγον" ἄλλοι δὲ ἄλλῃ ἐπετίϑεντο. χαὶ τῶν 
μὲν πολλοὶ ἐτιτρώσχοντο, τῶν δὲ οὐδείς " ὥςτε χκινηϑῆ- 
ναι οὐχ ἐδύναντο ἐχ τοῦ χωρίου, ἀλλὰ τελ εὐτιῦντες καὶ 

9 ἀπὸ τοῦ ὕδατος εἶργον αὐτοὺς οἱ Θρᾷχες. ἐπεὶ δὲ ἀπο- 
ρία πολλὴ ἦν, διελέγοντο, περὶ σπονδωῦν᾽ καὶ τὰ μὲν. 
ἄλλα ὡμολόγητο αὺ τοῖς, ὁμήρους δὲ οὐχ ἐδίδοσαν οἱ ἢ 
Θρᾷκες αἰτούντων τιῦν “Ἑλλήνων » ἀλλ᾽ ἐν τούτῳ ἴσχε-᾿ 
το. τὰ μὲν δὴ τῶν “ροχάδων οὕτως" εἶχε. 

10 Χειρίσοφος δὲ ἀσφαλῶς πορευόμενος παρὰ ϑάλατ- 
ταν ἀφιχνεῖται εἰς Κάλ πῆς λιμένα. Ξενοφῶντι δὲ διὰ 
τῆς μεσογαίας πορευομένῳ οἱ ἱππεῖς προκαταϑέοντες 
ἐντυγχάνουσι πρεσβύταις πορευομένοις ποι, καὶ ἐπεὶ ἤχ- 
ϑησαν παρὰ Ξενοφῶντα, ἐρωτᾷ αὐτοὺς εἴ που ἤσϑην- 

χἴται ἄλλου στρατεύματος ῦντος Ἑλληνιχοῦ. οἱ δὲ ἔλεγον 
πάντα τὰ γεγενημένα, καὶ νῦν ὅτι πολιορκοῦνται ἐπὶ 
λόφου » οἱ δὲ Θρᾷκες πάντες περιχεχυχλ. 'ωμένοι εἶεν αὐὖ- 
τούς. ἐνταῦϑα τοὺς μιὲν ἀνϑρώπους τούτους ἐφύλαττεν 
ἰσχυρῶς, ὅπως ἡγεμόνες εἶεν ὅπου δέοι" σχοποὺς δὲ 

12 χαταστήσας συνέλεξε τοὺς στρατιώτας χαὶ ἕλεξεν, “4»- 
ὄρες στρατιῶται, τῶν “Ἱρχάδων οἱ μὲν τεθνᾶσιν, οἱ δὲ 
λοιποὶ ἐπὶ λόφου τινὸς πολιορχοῦνται. γομίζω δ᾽ ἔγωγε, 
εἰ ἐχεῖνοι ἀπολοῦνται, οὐδ᾽ ἡμῖν εἶναι οὐδεμίαν σωτὴη- 
ρίαν, οὕτω μὲν πολ λῶν ὄντων πολεμίων ,. οὕτω δὲ τε- 

15ϑαῤῥηκότων. κράτιστον οὖν ἡμῖν ὡς τάχιστα, βοηϑεῖν 
τοῖς ἀνδράσιν, ὅπως εἰ ἔτι εἰσὶ σῶοι, σὺν ἐχείνοις μα- 
χώμεϑα καὶ μὴ μόνοι λειφϑέντες μόνοι χαὶ χινδυνεύω- 

14μεν. γῦν μὲν» εὖν! στρατοπεδευώμεϑα προελϑόντες ὅσον 
ἂν δοκῇ χαιρὸς εἶναι εἰς τὸ δειπνοποιεῖσϑαι" ἕως δ᾽ ἂν 
πορευώμεϑα, Τιμασίων ἔχων τοὺς ἱππεῖς προελαυνέτι ι 

10 ποὺ οὐπὶ ὕγντος ἱππρεπάμπι. 
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᾿ ἐφορῶν ἡμᾶς , καὶ σχοπείτω τὰ ἔμπροσϑεν ». ὡς μηδὲν 
ι ἡμᾶς λάϑη. παρέπεμψε δὲ χαὶ τῶν γι εὐνήτων ἀνϑρώ-15 
᾿ πους εὐζώνους εἰς τὰ πλάγια χαὶ εἰς τὰ ἄχοα, ὅπως εἰ, 
} πού τί ποϑεν χαϑορῷεν, σημαίνοιεν " ἐκέλευε, δὲ χαΐειν 
; ἅπαντα ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν καυσίμῳ " ἡμεῖς γὰρ ἀπο-168 

ν δραίημεν ἂν οὐδαμοῦ ἐνθένδε" πολλὴ μὲν γάρ, ἔφη, 
. εἷς Ἡράχλειαν πάλιν ἀπιέναι, πολλὴ δὲ εἰς Χρυσόπολιν 
, διελθεῖν" οἱ δὲ πολέμιοι πλησίον " εἰς Κάλπης δὲ λιμιέ- 
ἡ 7α, ἔνϑα Χειρίσοιρον εἰχάξ -ομιὲν εἶναι εἶ σέσωσται, ἑλα- 
᾿ χίστη ὃδός. ἀλλὰ δὴ ἐχεῖ μὲν οὔτε πλοῖα ἔστιν οἷς 
Ὶ ἀποπλευσούμεϑα μένουσί τε αὐτοῦ οὐδὲ μιᾶς ἡμέρας 
᾿ ἔστι τὰ ἐπιτήδεια. τῶν δὲ πολιορχουμένων ἀπολοιιένων17 
ἡ σὺν τοῖς Χειρισόφου μόνοις κάκιόν. ἐστι διακινδυνεύειν 
ἡ ἢ τῶνδε σωϑέντων πάντας εἰς ταὐτὸν ἐλϑόντας κοινῇ 
ετῆς σωτηρίας ἔχεσϑαι. ἀλλὰ χρὴ παρασχευασαμένους 
τὴν γνώμην πορεύεσϑαι ὡς νῦν ἢ εὐχλεος τελευτῆσαι 

πῆστιν ἢ κάλλιστον ἔργον ἐργάσασϑαι “Ελληνας “τοσού- 
Ἰὴ τους σώσαντας. καὶ ὁ ϑεὸς ἴσως ἄγει οὕτως, ὃς τοὺς18 
τ .τεγαλ ̓ηγορήσαντας ὡς πλέον φρονοῦντας ταπεινῶσαι βού- 
ἐμ εται, ἡμᾶς δὲ τοὺς ἀπὸ ϑεῶν ἀρχομένους. ἐντιμοτέρους 
: κείνων. καταστῆσαι. ἀλλ᾽ ἕπεσϑαι χοὴ καὶ προςἔχειν 
" ὃν γοῦν, ὡς ἂν τὸ παραγγελλόμενον δύνησθε ποιεῖν. 
" Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἡγεῖτο. οἱ δ᾽ ἱππεῖς διασπειρύμενοι19 
ὦ φ᾽ ὅσον χαλῶς εἶχεν ἕχαιον ἢ ἐβάδιζον, χαὶ οἱ πελτα- 
πὸ ταὶ ἐπιπαριόντες κατὸ τὰ ὄχρα ἔχαιον πάντα ὅσα 
ἢ αὐσιμα ἑώρων, καὶ ἢ στρατιὰ δέ, εἴ τινὶ παραλειπο-- 
"μένῳ ἐντυγχάνοιεν " ὥςτε πᾶσα ἢ χώρα αἴϑεσϑαι ἐδό- 
{ἢ εἰ καὶ τὸ στράτευμα πολὺ εἶναι. ἐπεὶ δὲ ὥρα ἣν χατε-90 
νῇ τρατοπεδεύσαντο, ἐπὶ λόφον ἐκβάντες, χαὶ τά τὲ τῶν 
Μ ολεμίων πυρὰ ἑώρων, ἀπεῖχον δὲ ὡς τετταράκοντα 

Ἰταδίους, χαὶ αὐτοὶ ὡς ἐδύναντο πλεῖστα πυρὰ ἔχαιον. 
ὶ δὲ ἐδείπνησαν τάχιστα, παφηγγέλ ϑὴ τὰ πυρὰ χα-2 
βεννύναι πάντα. καὶ τὴν μὲν γῦχτα φυλακὰς ποιης- 

ἄμενοι ἐχάϑευδον" ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ προςευξάμενοι 
ἴῖς ϑεοῖς χαὶ συνταξάικιενοι ὡς εἰς μάχην ἐπορεύοντο 

ἐδύναντο, τάχιστα. ΤἸ μασίων δὲ χαὶ οἱ ἱππεῖς ἔχον- 22 
τοὺς ἡγεμόνας χαὶ προελαύνοντες ἐλάνϑανον “ἧς 

18, ὡς πλέον «φρονοῦντες οσαπὶ μεγαληγορήσαντας ΣΝ 
πεινῶσαι οοδδουοῖ. ἀνοδάήμπηι ταηϊίηῖθην πηνγηνὶ ΥὙ]. ὦ, 10. 
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τοὺς ἐπὶ τῷ λόφῳ γενόμενοι ἔνϑα ἐπολιορχοῦντο οἱ 
Ἕλληνες. καὶ οὐχ δοῶσιν οὔτε φίλιον στράτευμα οὔτε 
πολέμιον. καὶ ταῦτα ἀπαγγέλλουσι πρὸς τὸν Ξενοφῶντα 
χαὶ τὸ στράτευμα, γραίδια δὲ χαὶ γερόντια χαὶ “πρόβα- 

οϑτα ὀλίγα καὶ βοῦς καταλε ἐλειμμένους. χαὶ τὸ μὲν πρῶ- 
ἡ ϑυῦ κα ἦν τί εἴη τὸ γεγενημένον, ἕπειτα δὲ καὶ 
τῶν καταλελειμιμένων ἐπυνθάνοντο ὅτι οἱ μὲν Θρᾷκες 
εὐθὺς ἀφ᾽ ἑσπέρας ᾧχοντο ἀπιόντες , ἕωϑεν δὲ χαὶ τοὺς 
Ἕλληνας ἕφασαν οἴχεσϑαι" ὅπου δὲ οὐχ εἰδέναι. 

24 Ταῦτα ἀχούσαντες οἱ ἀμφὶ Ξενοφῶντα, ἐπεὶ ἠρί- 
στησαν, συ σχευασάμενοι ἐπορεύοντο, βουλόμενοι ὡς τά- 
χιστα σὺ μμῖς Ξαι τοῖς ἄλλοις εἰς Κάλπης λιμένα. καὶ πο- 
θευόμενοι ἑώρων τὸν στίβον τῶν ᾿ἡρκάδων χαὶ “Ἱχαιῶν 
κατὰ τὴν ἐπὶ Κάλπης ὁδόν. ἐπεὶ δὲ ἀφίχοντο εἰς τὲ 
αὐτό, ἄσμενοί τε εἶδον ἀλλ ἥλους καὶ ἠσπάζοντο ὥςπερ 

2ϑδἀδελφούς. καὶ ἐπυνθάνοντο οἱ “Ἵρχάδες τῶν περὶ Ξενο- 
φῶντα τί τὰ πυρὰ κατασβέσειαν" ἡμεῖς μὲν γάρ, ἕφα- 
σαν, φόμεϑα ὑμᾶς τὸ μὲν πρῶτον, ἐπειδὴ τὰ πυρὸ 
οὐχ ἑωρῶμεν, τῆς νυχτὸς ἦξειν ἐπὶ τοὺς πολεμίους" 
χαὶ οἱ πολέμιοι δέ, ὥς γε ἡμῖν ἐδόκουν, τοῦτο δείσαν- 
τες ἀπῆλ ϑον" σχεδὸν γὰρ ἀμφὶ τοῦτον τὸν χθόνον ἀπῇ: 

2θεσαν. ἐπεὶ δὲ οὐχ ἀφίκεσϑε, ὃ δὲ «χθόνος ἑξῆκεν, φόμε- 
ϑα ὑμᾶς πυϑομένους τὰ παρ᾽ ἡμιῖν φοβηϑέντας οἶχε: 
σϑαι ἀποδράντας ἑπιὶ ϑάλατταν" χαὶ ἐδόχει ἡμῖν μι 
ἀπϑλυδϑαι ὑμῶν. οὕτως οὖν χαὶ ἡμιεῖς δεῦρο ἐπορεύ- 
ϑγιιεγ, 

,ἰέῤ ν᾿ χΐΐ. «ὠὰ 

«ὦ τ . ζυ-.- , “νὰ ωω Ὁ 

ἀ Ν᾽ Δ 

ϑιῷ οὐὖὦ.»ς 5 “Ἐπ ὦν ὸὁἜ ὃν 
σι: ΡΎΕΓΠ ΤΥ 

ον, ὄνν.. 

Ολ]ρ65 ρουῖις ἀβξουῖριϊο. ΤΡῚ 4ττιπὶ ΟΠΉΠ6 5. ΤΙ ΒΊΓΠῚ σοητ δ. 
ηἰδϑθηΐ, Ἂἀἰδοθγηλτι τι ΘᾺ ΡΤ 5. σϑῖῖβ ἔοτεὶ αὶ Ροβίβὰς ἀς ἀϊξα ἢ 
Βεοπάο δχοϑγοῖτι οσοστξανοῖ, [πορία σΟμιπιδαξιι8. ΘΟ ΘΒΒΙΠῚ Θχεϊβ Ῥ͵ΟΣ ω 
ΒιΡεμΐαν, «αιΐσιιθ οχϊθγαπὶ πιὰ σπὰ οἶδ 6 Το μειὰ ἃ ΧΕμορΡΒομΐθ 3 
οαβῖνα τϑατοιηξαν. ᾿ 

{ Ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν αὐτοῦ ηὐ λίζοντο. ἐπ 
τοῦ αἱ ἰγιαλοῦ πρὸς τῷ λιμένι. τὸ δὲ χωρίον τοῦτο ὃ χα 
λεῖται Κάλπης λιμὴν ἔστι μὲν ἐν τῇ Θροάχῃ τῇ ἐν 

23. ὅπου] ἴπιπιο ὅποι. 
0ΦζΦ--Φ στ... 
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"σία" ἀρξαμένη δὲ ἢ Θρύκη αὕτη ἐστὶν ἀπὸ τοῦ στό- 
' ματος τοῦ Πόντον μέχρι, Ἡραχλείας. ἐπὶ δεξιὰ εἰς τὸν 

Πόντον εἰςπλέοντι. χαὶ τριήρει μέν ἐστιν εἰς Ἡράκλειαν 

φω- 

᾿ ἐχ Βι αντίου χώπαις ἡμέρας μάλα μαχρᾶς πλοῦς " ἐν 
- δὲ τῷ μέσῳ ἄλλη μὲν πόλις οὐδεμίᾳ οὔτε φιλία οὔτε 
᾿ “Ἑλληνίς, ἀλλὰ Θρᾷκες Βιϑυνοί" χαὶ οὃς ἂν λάβωσι 
ἰ τῶν ᾿Ελλήν Ων ἐχπίπτοντας .ἢ ἄλλως πως δεινὰ ὑβρίζειν 
Ἢ λέγονται τοὺς “Ἕλληνας. ὃ δὲ Κάλπης λιμὴν ἐν μέσῳ 

μὲν κεῖται ἑχατέρωϑεν πλεόντων ἐξ Ἡραχλείας χαὶ Βυ- 
ξαγτίου, ἔστι δ᾽ ἐν τῇ ϑαλάττῃ προχείμενον χωρίον, τὸ 
μὲν εἰς τὴν ϑάλατταν χαϑῆχον αὐτοῦ πέτρα ἀποῤῥώξ, 
ὕνψος ὃ ὅπῃ ἐλάχιστον οὐ μεῖον εἴχοσιν ὀργυιῶν, ὃ δὲ αὖ- 
χὴν ὃ εἰς τὴν γῆν ἄν ἤχων. τοῦ χωρίου μάλιστα τεττά- 
θων πλέϑρων τὸ εὗρος " τὸ δ᾽ ἐντὸς τοῦ αὐχένος χω- 
ρίον. ἱκανὸν μυρίοις ἀνϑρώποις οἰκῆσαι. λιμὴν δ᾽ ὑπ᾽ 
αὐτῇ τῇ πέτρᾳ τὸ πρὸς ἑαπέραν αἱ ἰγιαλὸν ἔχων. κρήνη 
δὲ ἡδέος ὅδατος καὶ ἄφϑονος ῥέουσα ἐ ἐπ᾿ αὐτῇ τῇ α- 
λάττῃ ὑπὸ τῇ ἐπικρατείᾳ τοῦ χωρίου. ξύλα δὲ πολλὰ 
μὲν χαὶ ἄλλα, πάνυ δὲ πολλὰ καὶ καλὰ γαὐπηγή σεμα 
ἐπ᾿ αὐτῇ τῇ ϑαλάττῃ. τὸ δὲ ὅρος τὸ ἐν τῷ λιιένε εἰς 
μεσόύ)αιαν πὰ ἀνήκει ὅσον ἐπὶ εἴχοσι σταδίοι:, χαὶ 
τοῦτο γεῶδες χαὶ ἄλιϑον" τὸ δὲ παοὰ ϑάλατταν τῶν 
ἢ ἐπὶ εἰχοσι σταδίους δασὺ πολλοῖς καὶ παντοδαποῖς 
χαὶ μεγάλοις. ξύλοις. ῃ δὲ ἄλλη χώρα καλὴ καὶ πολι, 
καὶ χῦμαι ἐν αὐτῇ τβᾳ πολλαὶ χαὶ οἰκούμεναι" φέρει 
γὰρ ἡ γῆ καὶ κριϑὰς καὶ πυροὺς χαὶ ὄσπρια πάντα καὶ 
μελίνας χαὶ σήσαμα καὶ σῦχα ἀρχοῦντα καὶ ἀμιπέλους 
πολλὰς χαὶ ἡδυοίνους χαὶ τάλλα πάντα πλὴν ἐλαιῶν. 
}η μὲν χώρα ἦν τοιαύτη. ἐσχήγουν δὲ ἐν τῷ αἰγιαλῷ 
πρὸς τῇ θαλάττῃ" εἰς δὲ τὸ πόλισμα ἂν γενόμενον οὐχ 
ἐβούλοντο στρατοπεδεύεσϑαι, ἀλλὰ ἐδόκει χαὶ τὸ ἐλϑεῖν 
ἐνταῦϑα ἐξ ἐπιβουλῆ ᾿ῆς εἶναι, βουλομένων τινῶν κατοι- 
χίσαι πόλιν. τῶν γὰρ στρατιωτῶν οἱ πλεῖστοι ἦσαν οὐ 

2. τοὺς λληνας γοϑθοαβαὶ Μαχείιις τὶ ἐπα 111. Οντόρϑο.- 
ἃ6 ΜῊ. 3. 34, οὕτω δὴ ἡ τότε ὑπὸ Κύρου χατασταϑεῖσα 

ἔλασις οὕτως ἔτι χαὶ νῦν διαμένει ἡ ἡ βασιλ ἕως ἔλ ασις, αὐοὶ ΠῚ 
γυϊτιηξ γεν θὰ {τ]ὰ Ροβιγοιηὰ. τ. εἰς τὸ πόλισμα ἂν γενόμιε.-- 
ΦῸ»} Εξὶ χωρίον 5. 14.. 21. εἴ οὐρ. Ὁ. 4. φαοὰ ἕω οὐϊθ αὐτοὶ 1ο-- 

ἀαϊτιχαπι ογαὶ οομάδπάδο. φ-- «--- 3 

ἂν» 

μ.. 

γ,ν 
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σπάνει βίου ἐχπεπλευχότες ἐπὶ ταύτην τὴν μισϑὸ ράν, 
ἀ)λὰ τὴν Κύρου ἀρετὴν ἀχούοντες οἵ μὲν χαὶ ἄνδρας 
ἄγοντες, οἱ δὲ καὶ προςανηλωκότες χρήματα, χαὶ τού- 
των ἕτεροι ἀποδεδρακότες πατέρας καὶ μητέρας, οἱ δὲ 
καὶ τέκνα καταλιπόντες ὡς χρήματ᾽ αὐτοῖς χτησάμενοι 
ἥξοντες πάλιν, ἀχοίοντες χαὶ τοὺς ἄλλους τοὺς παρὰ 
Κύρῳ πολλὰ καὶ ἀγαϑὰ πράττειν. τοιοῦτοι οὖν ὄντες 
ἐπόϑουν εἴς τῆι ̓ Ἑλλάδα σώζεσϑυι. 

9 Ἐπειδὴ δὲ τὉστέοα ἡμέρα ἐγένετο τῆς εἰς ταῦ τὸν συν- 
δου, ἐπ᾿ ἐξόδω ἐθύετο Ξενοςῶν" ἀνάγχη γὰρ ἦν ἐπὶ 
τὰ ἐπιτήδεια ἐξάγειν" ἐπὲν ύει δὲ καὶ τοὺς ς νεκροὺς ϑά- 
πτειν. ἐπεὶ δὲ τὰ ἱερὰ χαλὰ ἐγένετο, ἑίποντο καὶ οἵ 
“Ἵρχάδες, καὶ τοὺς μὲν νεχροὺς τοὺς πλείστους ἔνϑαπερ, 
ἔπεσον ἑκάστους ἔϑαψαν" ἤδη γὰρ ἦσαν πεμπταῖοι 
χαὶ οὐγ οἷόν τε ἀναιρεῖν ἔτε ἦν" ἐνίους δὲ τοὺς 
ἐχ τῶν οδῶν συνενεγχόντες ἔϑαψαν ἐκ τῶν ὕπαρ- 
χόντων ὡς ἐδύναντο χάλλιστα“ οὃς δὲ μὴ εἴρισχον! 

Ὁ ’ ξ΄ κ Ὕ ’ 

χενοτάφιον. αὐτοῖς ἐποίησαν ειἔγα, καὶ στεφάνους ἐπέ-. 
10ϑεσαν. ταῦτα δὲ ποιήσαντες ἀνεχώρησαν ἐπὶ τὸ στρα- 

τόπεδον. χαὶ τότε μιὲν δειπνήσαντες ἐχοιμήϑησαν. τῇ 
δὲ ὑστεραίᾳ συνῆλθον οἱ στρατιῶται πάντες" συνῆγε! 
δὲ μάλιστα ̓ »4γ)ασίας τε Στυμφ ἅλιος λοχαγὸς καὶ Ἵερώ-: 
νῦμος Ἠλεῖος "λοχαγὸς χαὶ οἱ ἄλλοι οἱ πρεσβύτατοι τῶν! 

112ρκάδων. καὶ “δόγμα ἐποιήσαντο, ἐάν τις τοῦ λοιποῦ. 
μνησϑῇ δίχα τὸ στράτει μα ποιεῖν, ϑανάτῳ αὐτὸν ζη- 
μιοῦσϑαι, καὶ κατὰ χώραν ἀπιέναι ἥπερ πρόσϑεν εἶχε 
τὸ στράτευμα καὶ ἄρχειν. τοὺς πρόσϑεν. στρατηγούς. καὶ 
Χειρίσοφος μὲν. ἤδη τετελευτήχει φάρμαχον πιὼν πυρέτ-- 
των" τὰ δ᾽ ἐχείνου Νέων ᾿σιναῖος παρέλ αβε. 

42 ΠΙετὰ δὲ ταῦτα ἀναστὰς εἰπε Ξενοφῶν, Ὠ ἄνδρες. 

στρατιῶται, τὴν μὲν πορείαν, ὡς ἔοιχε, δῆλον ὅτι πεζῇ, 
ποιητέον " οὐ γὰρ ἔστι 'πλοῖα" ἀγάγχη δὲ πορεύεσϑαι 
ἤδη" οὐ γὰρ ἔστι «μένουσι τὰ ἐπιτήδεια. ἡμεῖς μὲν οὖν, 
ἕφη, ϑυσόμεϑα" ὑμᾶς δὲ δεῖ παρασκευάζεσϑαι ὡς μα-. 

χουμένους εἴ ποτε καὶ ἀλλ οτε" οἱ γὰρ πολέμιοι ἄνατε-. 
,35ϑαῤῥήχασιν. ἔχ τούτου ἐθύοντο οἱ στρατηγοί, μάντις. 

9. τοὺς μὲν νεχροὺς τοὺς] ΑἸ εἰ ἀεϊευΐοτεϑ φυϊάθμς Ηρ 
τοὺς γεχροὺς τοὺς μέν. Οποιτιπι Βαθο ταῦο εβὶ πιὸ Βυὶς τεδροπσ 
ἄξαιϊ ἐγίους δέ, ΠῈ οὖς δὲ μὴ εὕρισχον, 
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᾿, δὲ παρῆν Ζ4ρηξίων “ρκάς: ὃ δὲ Σιλανὸς ὃ ᾿Τμβοακιώ- 
ἡ τῆς ἤδη ἀποδεδράχει πλοῖον μισϑιυσάμενος ἐξ Ἤρα- 
ς κλείας. ϑυομένοις δὲ ἐπὶ τῇ ἀφόδῳ οὐχ ἐγίγνετο τὰ 
Ι ἱερά. ταύτην μὲν οὖν “τὴν ἡμιέραν ἐπαύσαντο. καί τινες 14 
Ὁ, ἐτόλμων λέγειν ὡς ὃ Ξενος τῦν βουλόμενος τὸ χωρίον 
πὴ οἰκίσαι πέπειχε τὸν μάντιν λέγειν ὡς τὰ ἱερὰ οὔ γίγνε- 
τὸ τς ἐπὶ ἀφόδῳ. ἐντεῦϑεν κηρύξας τῇ αὔριον παρεῖναι 8 

ἐπὶ τὴν ϑυσίαν τὸν βουλόμενον, χαὶ μάντις εἴ' τις εἴη, 
παραγγείλας παρεῖναι ὡς συνϑεασόμενον τὰ ἱερά, ἔϑτιε" 
χαὶ ἐνταῦϑα παρῆσαν πολλοί. ϑυομένων δὲ πάλιν εἰςΊ 6 

" τρὶς ἐπὶ τῇ ἀφόδῳ οὐχ ἐγίγνετο τὰ ἱερά. ἐκ τούτου χα- 
᾿α λεπῶς εἶχον οἱ στρατιῶται" χαὶ "ἀρ τὰ ἐπιτήδεια ἐπέ- 
τῇ λίπεν ἃ ἔχοντες ἦλϑον, καὶ ἀγορὰ οὐδεμία “παρῆν. 
ἐὰ ἜΣ; τούτου ξὺν ελϑόντων εἰπε πάλεν Ξενοφῶν, Ὧ1Ί 
τὶς ἄνδρες, ἐπὶ μὲν τῇ πορείᾳ, ὡς ὁρᾶτε, τὰ ἱερὰ οὔπω 
ὦ γίγνεται" τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων δρῶ ὑμᾶς δεομένους" ἀνώ- 

: γχη οὖν μοι δοχεῖ εἶναι ϑύεσϑαι περὶ αὐτοῦ τούτου. 
ἀναστὰς δέ τις εἶπε, Καὶ εἰκότως ἄρα ἡμῖν οὐ γίγνε-18 
ται τὰ ἱερά" ὡς γὰρ ἐγὼ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου χϑὲς 
ἤχοντος πλοίου ἤκουσά τινὸς ὅτι Κλέανδρος ὃ ἐκ Βι- 
ζαντίου ἁρμοστὴς μέλλει ἥξειν. πλοῖα χαὶ τριήθεις ἔχων. 
ἐχ τούτου δὲ ἀγαμιένειν μὲν πᾶσιν ἐδόχει " ἐπὶ δὲ τὰ 19 
ἐπιτήδεια ἀνάγκη ἦν ἐξιέναι. καὶ ἐπὶ τούτω πάλιν ἐϑύε- 
τὸ εἰς τρίς, καὶ οὐχ ἐγίγνετο τὰ ἱερά. καὶ ἤδη καὶ ἐπὶ 
σχηνὴν ἰόντες τὴν Ξενοφῶντος ἔλεγον ὅτι οὐκ ἔχοιεν 
τὰ ἐπιτήδεια. ὃ δ᾽ οὐκ ἂν ἔφη ἐξαγαγεῖν μὴ γιγνομέ- 

ἡκῆς ἩΝΡ 
νων τῶν ἱερῶν. 

» 
νὰ ἢ 

Καὶ πάλιν τῇ ὑστεραίᾳ ἐϑύετο, χαὶ σχεδόν τι πᾶσα 
ἧ στρατιὰ διὰ τὸ μῶειν ἅπασιν ἐκυχλοῦντο περὶ τὰ 
ἱερά " τὰ δὲ ϑύματα ἐπιλελ οίπει. οἱ δὲ “στρατηγοὶ ἐξῆ- 
»ν» μὲν οὔ, συνεκάλεσαν δέ. εἰπεν οὖν Ξενοφῶν, Ἴσως: 

ΙΓ 48. ὡς γὰρ ἐγὼ ἤχουσα ὅτι --- μέλλει Οοπϊιποιῖ ἄιϊιο οάθι-- 
αἱ πιοάϊ ὡς ἐγὼ ηχουσὰ --- μέλλει εἰ ἐγὼ ἤχουσα ὅτι μέλ-- 
λει. Ηετοάοῖυς ΙΥ. 76. ὡς δὲ ἐγὼ ἤχουσκ, εἶναι «ὐτὸν,, οἱ 
486 αἸϊὰ Ρἐλυ πιὰ Θχθμρ ]ὰ οοἸορσὶῖ Εν νά εἶνι8 ὦ ὅόρΒ. Απεῖρ. 
ν. 7968. --- ὁ ἐχ Βυζαντίου ἁρμοστής] ὁ αὐτϊσαϊιιν τϑοῖρ δα αἱ-- 
αἷς δϑοβαθἔθυιβ δὲ μἴο δὲ Ὑ11. 2. 12. Εο δπΐπι Ομ 580 Βρυὶ π- 
σαῖς χυὶπ ἁρμοστὴς οἵπὶ ἥξει» δἱ αἴϊθιο ἰοοὺ οἵ ἀφιχύμενος 
ἴωπηραίιι, δθηδιι αἰχαθίχια αἰΐθπο. 



108 118. Υ1. ΟΑΡ. ΤΥ. 

οἱ πολέμιοι συλ ᾿εἰλεγμένοι εἰσὶ καὶ ἀνάγκη μάχεσϑαι" εἶ 
οὖν καταλιπόντες τὰ σχεύη ἐν τῷ ἐρυμνῷ χωρίῳ ὡς 
εἰς μάχην παρεσκευασμένοι ἴομεν, ἴσως ἂν τὰ ἱερὰ 

2) μᾶλλον προχωροίη ἡμῖν. ἀκούσαντες δ᾽ οἱ "στρατιῶται 
ἀνέκραγον, ὡς οὐδὲν δέον εἰς τὸ χωρίον ἄγειν, ἀλλὰ 

ϑύεσϑαι ὡς τάχιστα. καὶ πρόβατα μὲν οὐχέτι ἦν, βοῦς 
δὲ ὑπὸ ἁμάξης πριάμενοι ἐϑύοντο" χαὶ Ξενοφῶν Κλε- 
ἄνορος ἐδεήϑη τοῦ ᾿ἡρκάδος προϑυμεῖσϑαι εἴ τι ἐν τού- 
τῳ εἴη. ἀλλ᾽ οὐδ᾽. ὡς ἐγένετο. 

23 Νέων δὲ ἦν. μὲν στρατηγὸς κατὰ τὸ “Χειρισόφου 
μέρος, ἐπεὶ δὲ ἑώρα τοὺς ἀνϑοώπους ὡς εἶχον. δεινῶς 
τῇ ἐνδείᾳ, βουλόμενος αὐτοῖς χαρίζεσϑαι, εὑράν τινὰ 
ἄνϑρωπον Ἡρακλεώτην, ὃς ἔφη κώμας ἐγγὺς εἰδέναι 
ὅϑεν εἴη λαβεῖν τὰ ἐπιτήδεια, ἐχήρυξ Ξε τὸν βουλόμενον 
ἰέναι ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ὡς ἢ γεμόνος ἐσομένου. ἐξέρχον-- 
ται δὴ σὺν δορατίοις χαὶ ἀσχοῖς χαὶ ϑυλάχοις καὶ ἄλ- 

2Άλοις ἀγγείοις εἷς δεςχιλί ἰοὺς ἀν ϑρώπους. ἐπειδὴ δὲ ἦσαν 
ἐν ταῖς χώμαις καὶ διεσπείροντο ὡς ἐπὶ τὸ λαμβάνειν 
ἐπιπίπτουσιν αὐτοῖς οἱ Φαρναβάζου ἱππεῖς πρῶτοι" βε- 
βοηϑηκότες γὰρ ἦσαν τοῖς Βιϑυνοῖς, βουλόμενοι σὺν 
τοῖς Βιϑυνοῖς, εἰ δύναιντο, ἀποχωλῦσαι “τοὺς Ἕλληνας 
μὴ ἐλϑεῖν εἰς τὴν Φρυγίαν" οὗτοι οἱ ἱππεῖς ἀποχτεί-- 
γουσι τῶν ἂν δρῶν οὐ μεῖον πενταχοσίους " οἱ δὲ λοιποὶ 

25ἐπὶ τὸ ῦρος ἀνέφυγον. ἐχ τούτου ἀπαγγέλλει τις ταῦτα 
τῶν ἀποπεφευγότων εἰς τὸ στρατύπεδον. «καὶ Ξενοφῶν, 
ἐπειδὴ οὐχ «ἐγεγένητο τὰ ἱερὰ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ΐ λαβὼν 
ϑοῦν ὑπὸ ἁμάξης , οὗ γὰρ ἦν ἄλλα ἱερεῖα, ᾿σφαγιασά- 
μένος ἐβοήϑει χαὶ οἱ ἄλλοι οἱ εἰέχοι τριάκοντα ἑτῶν 

θάπαντες. χαὶ ἀναλ αβόντες τοὺς λοιποὺς ἄνδρας εἰς τὸ 
στρατόπεδον ἀφικνοῦνται. καὶ ἤδη μὲν ἀμφὶ ἡλίου δυ- 
σμὰς ἦν χαὶ οἱ “Ἕλληνες μάλ᾽ ἀϑύμως ἔχοντες ἐδειπνθ-- 
ποιοῦντο ἴ καὶ ἐξαπίνης διὰ τῶν λασίων τῶν Βιϑυνῶν 
τινῇες ἐπιγενόμεγοι τοῖς προφύλαξι τοὺς μὲν χατέχαγνον 

Ζ,τοὺς δὲ ἐδίωξαν μέχρι εἰς τὸ στρατόπεδον. καὶ χραυγῆς 
γενομένης εἰς τὰ ὅπλα πάντες ἔδραμον οἱ Ἕλληνες "΄ 

22. δέον») δέοι Θοβπεῖάεγαβ. --- βοῦς] βοῦν β Κ--. γος 
ἴος τοΐτῳ, συοᾷ τιυῖΐρο 84 ϑύεσθαι νεξεινὶ 5ο]ει. 24. τὸ ὄρος] 
γ. 5. ὅ. 26. ἤδη Τρ ἤϑη τε εχβρεβοῖβ. , 
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καὶ διώκειν μὲν χαὶ κινεῖν τὸ στρατόπεδον νυχτὸς οὐχ 
φψ 
ἀσφαλὲς ἐδόχει εἶναι" δασέα γὰρ ἦν τὰ χωρία" ἐν δὲ 
τοῖς ὅπλοις ἐνυχτέρευον φυλαττόμενοι ἱχανοῖς φύλαξι. 

ὍΔ Ὁ ἊΣ ΑΛ Σ 

Ῥοξέοσο αϊ6 φαῦη ᾿ἰτασβοπῖ, Έπορβοπ δοὶθ ᾿πϑαπιοία Ῥτο-- 
«οἀϊι Βοϑβίβδσιιθ ψὩπαῖ. 

Τὴν μὲν γύχτα οὕτω διήγαγον" ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ 
οἱ στρατηγοὶ εἷς τὸ ἐρυμνὸν χωρίον ἡγοῦντο" οἱ δὲ εἴ. 
ποντο ἀναλαβόντες τὰ ὅπλα χαὶ τὰ σχεύη. πρὶν δὲ ἀρί- 
στου ὥραν εἶναι ἀπετάφρευσαν ἢ ἤ ς εἴζοδος ἢ ἦν εἷς τὸ 
χωρίον, χαὶ ἀπεσταΐρωσαν ἅπαν, καταλιπόντες τρεῖς 
πύλας. καὶ πλοῖον ἐξ Ἡραχλείας ἦχεν ἄλφιτα ἄγον καὶ 
ἱερεῖα καὶ οἶνον. πρωὶ δ᾽ ἀναστὰς “Ξενοςῶν ἐϑύετο 
ἐπεξόδια, καὶ γίγν ἕται τὰ ἱερὰ ἐπὶ τοῦ πρώτου ἱερείου. 
χαὶ ἤδη τέλος ἐχόντων τῶν ἱερῶν δρᾷ ἀετὸν αἴσιον 
ὃ ἢ μάντις ““ρηξίων Παῤῥάσιος, καὶ ἡγεῖσϑαι χελεύει τὸν 
Ξενοφῶντα. χαὶ διαβάντες τὴν τάφρον τὰ ὅπλα τίϑεν- 
ται, καὶ ἐκήρυξαν ἀριστήσαντας ἐξιέναι τοὺς στρατιώ-- 
τὰς σὺν τοῖς ὅπλοις, τὸν δὲ ὄχλον χαὶ τὰ ἀνδράποδα 
αὐτοῦ καταλιπεῖν. οἵ μὲν δὴ ἄλλοι πάντες ἔξγεσαν, 
Νέων δὲ οὔ" ἐδόχει γὰρ κάλλιστον εἶναι τοῦτον φύλ 'αχα 
καταλιπεῖν τῶν ἐπὶ τοῦ στρατοπέδου. ἐπεὶ δ᾽ οἱ λοχα- 
γοὶ καὶ οἱ στρατιῶται ἀπέλιπον αὐτούς, αἰσχυνόμενοι 
μὴ ἐφέπεσϑαι τῶν ἄλλων ἐξιόντων, κατέλιπον αὐτοῦ 
τοὺς ὑπὲρ πέντε χαὶ τετταράκοντα ἔτη. χαὶ οὗτοι μὲν 
ἔμενον, οἵ δ᾽ ἄλλοι ἐπορεύοντο. πρὶν δὲ πεντεκαίδεκα 
στάδια διεληλυϑέναι ἐνέτυχον ἤδη γεχροῖς " καὶ τὴν οὐ- 
ρὰν τοῦ κέρατος ποιησάμενοι κατὰ τοὺς πρώτους φα- 
νέντας γεχροὺς ἔϑαπτον πάντας ὑπόσους ἐπελάμβανε τὸ 
χέρας. ἐπεὶ δὲ τοὺς πρώτους ἔϑανψαν, προαγαγόντες χαὶ 
τὴν οὐρὰν αὖϑις ποιησάμενοι κατὰ ποὺς ποώτους τιῶν 
ἀτάφων ἔϑαπτον τὸν αὐτὸν τούπον ὁπόσους ἐπελάμβα-- 
γὲν ἢ στρατιά. ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν ὁδὸν ἦχον τὴν ἐχ τῶν 

πος Ἄοχ Βαιᾷά ἀιιθὶς πηοπῆοςα, «ύδην ἷπ ἐπ᾿ ἐξόδῳ 
Θοβποίάοτιις, [5. οββίιιβ ἴπ ἐπ᾽ ἐξοδίᾳ πιααροαϊ, 4ιὰθ ἔοτπνα 
υἱχ οδαάϊι ἴῃ ΧΟμοΡΒομπίεπι. 

Η 

οι 
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χωμῶν, ἔνϑα ἔκειντο ἀϑούόοι, συνενεγμόνφεξ αὐτοὺς 
ἔϑαψαν. 

7 Ἤδη δὲ πέρα μεσούσης τῆς ἡμέρας προαγαγόντες 
τὸ στράτευμα ἕξω τῶν κωμῶν ἐλάμβανον τὰ ἐπιτήδεια 
ὅ,τι τις ὁρῴη ἐντὸς τῆς φάλαγγος, καὶ ἐξαίφνης" ὁρῶσι 
τοὺς πολειιίους ὑπερβάλλοντας χατὰ λόφους τινὰς ἐχ 
τοῦ ἐναντίου. τεταγμένους ἐπὶ φάλαγγος ἱππέας τὲ πολ- 

λοὺς καὶ πεῖούς χαὶ γὰρ Σπιθριδάτης χαὶ ᾿Ῥαϑίνης 
8 ἦχον παρὰ Φαρναβάξ ου ἔχοντες τὴν δύναμιν. ἐπεὶ. δὲ 

χατεῖδον τοὺς Ἕλληνας οἱ πολέμιοι, ἕστησαν ἀπέχοντες 
αὐτῶν ὅσον πεντεχαίδεχα σταδίους. ἐκ τούτου εὐϑὺς 
“Τρηξίων δ μάντις τῶν Ἑλλήνων σφαγιάζεται, χαὶ ὶ ἐγέ- 

9. γέτο ἐπὶ τοῦ πρώτου χαλὰ τὰ σφάγια. ἔνϑα δὴ Ξενο- 
φῶν λέγει, Δοχεῖ μοι, ὦ ἄνδρες στρατηγοί, ἐπιτάξα- 
σϑαι. τῇ φάλαγγι λόχους φύλακας, ἵγα ἄν που δέῃ, ὦσιν 
οἵ ἐπιβοηϑήσοντες τῇ φάλαγγι χαὶ οἱ πολέμιοι τεταρα- 

10γμένοι ἐμπίπτωσιν εἷς πεταγμέν οὺς καὶ ἀκεραίους. συν- 
ἐδόκει ταῦτα πᾶσιν. Ὑμεῖς μιὲν τοίνυν, ἔφη, προηγεῖς- 
σϑε τὴν πρὸς τοὺς ἐναντίους, ὡς μὴ ἐστήκιυμεν, ἐπεὶ 
ὥφϑημεν χαὶ εἴδομεν τοὺς πολεμίους [ ἐγὼ δὲ ἥξω τοὺς 

11τελευταίους λόχους χαταχωρίσας, ἧπερ ὑμῖν δοχεῖ. ἐχ 
τούτου οἱ μὲν ἥσυχοι. προῆγον, ὃ δὲ τρεῖς ἀφελὼν τὰς 
τελευταίας τάξεις ἀνὰ διακοσίους ἄνδρας τὴν μιὲν ἐπὶ 
τὸ δεξιὸν ἑπέτρεψγεν ἐφέπεσϑαι ἀπολιπόντας ὡς πλέ- 
ϑοον" Σαμόλας “Ἵχαιὸς ταύτης ἦρχε τῆς τάξεως " τὴν 
δ᾽ ἐπὶ τῷ μέσῳ ἐχώρισεν ἕπεσϑαι" Πυῤῥίας ᾿Πρχὰς 
ταύτης ἡ ἦρχε" τὴν δὲ μίαν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ" Φρασίας 

12) 4ϑηναῖος ταύτῃ ἐφειστή χει. προϊόντες δέ, ἐπεὶ ἐγένοντο 
οἱ ἡγούμενοι ἐπὶ νάπει μεγάλῳ καὶ δυςπόρῳ, ἔστησαν 
ἀγνοοῦν τὲς εἶ διαβατέον εἴη τὸ γάπος. καὶ παρεγγυῶσι 
στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς παριέναι ἐπὶ τὸ ἡγούμενον. 

ἰϑχαὶ ὃ Ξενοφῶν ϑαυμάσας ὅ,τι τὸ ἴσχον εἴη τὴν πο-- 
ρείαν καὶ ταχὺ ἀχούων τὴν παρεγγυήν,», ἐλαύνει ἢ ἐδύ- 
γνατο τάχιστα. ἐπεὶ δὲ συνῆλϑον, λέγει Σοφαίνετος πρε-- 
σβύτατος ὧν τῶν στρατηγῶν ὅτι βουλῆς οὐχ ἄξιον εἴη 

«ς ’ 

Ἴ: ἐντὸς τῆς φάλαγγος ΟΤΙ1} ἐλάμβανον σομ ιπ σ ἢ τι. 112 

ἐπὶ τὸ δεξιὸν] ἈΑδοιιξαῖ τί. οὐἶτι5 Ισοο ἀατέντιπι βεψαθηία Βα εμέ, 
Εἷς δδάδθτν ἴδε γϑιο στιὰ ἴὰ 110 τὰ δόρατα ἐπὶ τὸν δεξιὸν 
ὦμον ἔχειν ς. 25. 13. βουλῆς οὐχ ἃ ξιον] Ηος ἀΐοετο ΘΟ 
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εἶ διαβατέον ἐστὶ τοιοῦτον ὃν τὸ νάπος. χαὶ ὃ Ξενο-14 
φῶν σπουδῇ Ὁπολαβὼν ἔλεξεν, .4λλ᾽ ἴστε μέν ιιε, ὦ 
ἄνδρες, οὐδένα πίω κίνδυνον προξενήσαν τα ὑμῖν ἐθϑελού- 
σιον" οὐ γὰρ δόξης ὁρῶ δεομένους ὑμᾶς εἰς ἀνδρειότη- 
τα, ἀλλὰ σωτηρίας. νῦν δὲ οὗ τως ἔχει" ἀμαχεὶ μὲν ἐν-15 
ϑένδε οὐχ ἔστιν ἀπελ θεῖν" ἦν γὰρ μὴ ἡμεῖς ἴωμεν ἐπὶ 
τοὺς πολεμίους, οὗτοι ἡμῖν ὁπόταν ἀπίωμεν ἕψονται 
καὶ ἐπιπεσοῦνται. δοῦᾶτε "δὴ πότερον χθεῖττον ἰέναι ἐπὶ16 
τοὺς ἄγδρας πφοβαλλ ομένους τὰ ὅπλα ἢ μεταβαλλομέ- 
νους ὄπισϑεν ἡμῶν ἐπιόντας τοὺς “πολεμίους ϑεῦᾶσϑαι. 

ἰστε γε μέντοι ὅτι τὸ μὲν ἀπιέναι ἀπὸ πολεμίων οὐδενὶ17 
καλῷ ἔοεχε, τὸ δὲ ἐφέπεσϑαι καὶ τοῖς κακίοσι ϑάῤῥος 
ἐμποιεῖ. ἐγὼ γοῦν ἥδιον ἂν σὺν ἡμίσεσιν ἑποίμην ἢ 
σὺν διπλασίοις ἀποχωροίην. χαὶ τούτους οἶδ᾽ ὃτε ἐπι- 
ὄντων μὲν ἡμῶν οὐδ᾽ ὑμεῖς ἐλπίζετε αὐτοὺς δέξασϑαι 
ἡμᾶς, ἀπιόντων δὲ πάντες ἐπιστάμεϑα ὅτι τολ μήσουσιν 
ἐφέπεσϑαι. τὸ δὲ διαβάντας ὄπισϑεν γά πος γαλεπὸν18 
ποιήσασϑαι μέλλοντας μάχεσϑαι ἀρ᾽ οὐχὶ καὶ ἁρπάσαι 
ἄξιον; τοῖς μὲν γὰρ πολεμείοις ἐγὼ ̓ βουλοίμην ἂν εὔπο- 
ρα, πάντα φαίνεσθαι ὡςτε ἀποχωρεῖν" ἡμᾶς δὲ χαὶ 
ἀπὸ τοῦ χωρίου δεῖ διδάσχεσϑαι ὅτι οὐχ ἔστι μὴ νι- 
κῶσι σωτηρία. ϑαυμάζω δ᾽ ἔγωγε χαὶ τὸ γάπος͵ τοῦτοιθ 
εἰ τις μᾶλλον φοβερὸν νομίζει εἶνε τῶν ἄλλων ὧν δια- 
πεπορεύμεϑα χωρίων. πῶς μὲν γὰρ διαβατὸν τὸ πεδίον, 
εἶ μὴ νικήσομεν τοὺς ἱππέας; πῶς δὲ ἃ διεληλύϑαμεν 
ὄρη, ἢν πελτασταὶ τοσοίδε ἐφέπωνται; ἢν δὲ δὴ χαὶϑ0 
σωϑῶμεν ἐπὶ ϑάλατταν, πόσον τι »άπος ὃ Πόντος; 
ἔνϑα οὔτε πλοῖα ἔστι τὰ ἀπάξοντα οὔτε σῖτος ᾧ ϑρε- 
ψόμεϑα μένοντες, δεήσει δέ, ἢν ϑᾶττον ἐχεῖ γενώμεϑα, 
ϑᾶττον πάλιν ἐξιέναι ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια. οὐχοῦν γῦν21 
κοεῖττον ἠριστηχότας μάχεσϑαι “ αὔριον ἀναρίστους. 

«ς 

ἄνδρες, τά τὲ ἱερὰ ἡμῖν χαλὰ οἵ τε οἰωνοὶ αἴσιοι τά 
τε σφάγια κάλλιστα" ἴωμεν ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. οὐ δεῖ ἔτι 
τούτους, ἐ ἐπεὶ ἡμᾶς πάντως εἶδον, ἡδέως δειπνῆσαι οὐδ᾽ 
ὅπου ἂν ϑέλωσι σκηνῆσαι. 

πεῖππι, ϑροπί ἱπιο]Πσὶ ἀγα !οἰοπδιιθν πὸπ δεδο.. ἈΧΡΠορΒονεῖς 
4186 βοαιίϊτιτ οὐδῖϊο οϑἵοπι. 17. τούτους .-- αὐτοὺς Ἐτο-: 

{ποθ η5 Οτάθοὶβ ῃθρ  ἰσοητα Ἰοφυοπάϊ, «ιὰ αὐτὸς 5ἷο αὐυπάδι, 14 
γιΐσο ἀεοβῖ, 
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22 ἘἘντεῦϑεν οἱ λοχαγοὶ ἡγεῖσϑαι ἐχέλευον, καὶ οὐδεὶς 
ἀντέλεγε. καὶ ὃς ἡγεῖτο, παραγγεΐλας διαβαίνειν ἢ ἢ ἕχα- 
στος ἐτύγχανε τοῦ ν ἅἄπους ὥν" ϑᾶττον γὰρ ἀϑρόον 
ἐδόχε τί ἂν οὕτω πέραν γενέσϑαι τὸ “στράτευμα ἢ εἰ χα- 

ϑτὰ τὴν γέφυραν ἣ ἐπὶ τῷ νάπει ἦν ἐξ Ξεμηρύοντο. ἐπεὶ 
δὲ διέθησαν, παρεὼν παρὰ τὴν φάλ αγγα ἔλεγεν, Ανῦρες, 
ἀναμιμνήσκεσϑε ὅσας δὴ μάχας σὺν τοῖς ϑεοῖς ὁμόσε 
ἰόντες νενικήκατε χαὲ οἷά πάσχουσιν οἱ πολεμίους φεύ- 

γοντὲς, καὶ τοῦτο ἐννοήσατε. ὅτι ἐπὶ ταῖς ϑύραις τῆς 
21 Ελλάδος ἐσμέν. ἀλλ᾽ ἕπεσϑε ἡγεμόνι τῷ “Ηραχλεῖ χαὶ 

ἀλλήλους παραχαλεῖτε ὀνομαστί. ἡδύ τοι ἀνδρεῖόν τι 
καὶ Σλὸν νῦν εἰπόντα καὶ ποιήσαντα μνήμην ἐν οἷς 

“ϑἐϑέλει παρέχειν ἑαυτοῦ. ταῦτα παρελαύνων ἔλεγε καὶ 
ἅμα ὑφηγεῖτο ἐπὶ φάλαγγος, κχαὶ τοὺς πε ταστὰς ἔχα-- 
τέρωϑεν ποιησάμενοι ἐπορεύοντο ἐπὶ τοὺς πολεμίους. 
παρηγγέλλετο δὲ τὰ μὲν δόρατα ἐπὶ τὸν δεξιὸν ὦμον 
ἔχειν, ἕως σημαίνοι τῇ σάλπιγγι" ἔπειτα δὲ εἰς προβο- 
λὴν καϑέντας ἕπεσϑαι βάδην χαὶ μηδένα δοόμῳ διώ- 
χξιν, ἐκ τούτου σύνϑημα παρήει Ζεὺς σωτήρ, “Ηρφακχλῆς 
ἡγεμών. οἱ δὲ πὸλελειοὲ ὑπέμενον, νομίζοντες καλὸν ὁ ἕχειν 

οθτὸ χωρίον. ἐπεὶ )» ἐπλησίαζον, ἀλαλάξαντες οἱ Ἕλλη- - 
γὲς πελτασταὶ ἔϑεον ἐπὶ τοὺς πολ ἑμίους πρίν τινὰ χε-- 
λεύειν" οἱ δὲ πολέμιοι ἀντίοι ὥρμησαν, οἵ ὅ- ἱππεῖς 
χαὶ τὸ στῖφος τιν Βιϑυνῶν" καὶ τοἕπονται τοὺς πελ- 

οἼταστάς. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὑπηντίαζεν ἢ, φάλαγξ τῶν ὁπλιτῶν 
ταχὺ πορευομένη καὶ ἅμα ἢ σάλπιγξ ἐφϑέγξατο καὶ 
ἐπαιώνιζον χαὶ μετὰ ταῦτα ἠλάλας ον χαὶ ἅμα τὰ δό- 
θάτα καϑίεσαν, ἐνταῦϑα οὐχέτι ἐδὲξ ἄντὸ οἱ πολέμιοι, 

Ὡϑαλλὰ ἔφευγον. χαὶ Τιμασίων μὲν ἔχων τοὺς ἱππεῖς ἐφεί- 
πέτο, καὶ ἀπεχτίννυσαν ὅσουςπερ ἐδύναντο ὡς ὀλίγοι 
ὄντες. τῶν δὲ πολεμίων τὸ μὲν εὐώνυμον εὐϑὺς δὲεε-- 
σπάρφη, χαϑ' ὃ οἱ Ἕλληνες. ἱππεῖς ἤσαν, τὸ δὲ δεξιὸν 

οθᾶτε οὐ σφόδρα διωκόμενον ἐπὶ λόφου συνέστη. ἐπεὶ δὲ 
εἶδον οἱ Ἕλληνες ὑπομένοντας αὐτούς. ἐδόκει ῥᾷστόν τὲ 
καὶ ἀκινδυνότατον εἶναι ἰέναι ἐπ᾿ αὖ τοῖς. παιανίσαντες 
οὖν εὐθὺς ἐπέκειντο" οἱ δ᾽ οὐχ ὑπέ εαν,. χαὶ ἐνταῦ- 
ϑα οἱ πελτασταὶ ἐδίωχον μέχρι τὸ δεξιὸν αὖ διεσπάρη" 
ἀπέϑανον δὲ ὀλίγοι" τὸ γὰρ ἱππιχὸν φόβον παρεῖχε τὸ 

ϑοτῶν πολεμίων πὐλὺ ὄν. ἐπεὶ δὲ εἶδον οἱ Ἕλληνες τό τὰ 
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(᾿ιαοναβάζον ἱππιχὸν ἔτι συνεστηχὸς χαὶ τοὺς Βιϑυνοὺς 
ἱππέας πρὸς τοῦτο συναϑροιζομέγους χαὶ ἀπὸ λόφου τε- 
νὸς χαταϑεωμένους τὰ γιγνόμενα, ἀπειούχεσαν μέν, ὅμως 
δὲ ἐδόχεε χαὶ ἐπὶ τούτους ἰτέον εἶναι οὕτως ὅπως δύ- 
γαιγτο, ὡς μὴ τεϑαῤῥηχότες ἀναπαύσαιντο. συνταξά- 

ς 7 ᾿᾿ -" ς .ἦὕ͵ ς » ,ὔ 

μένοι δὴ πορεύονται. ἐντεῦθεν οἱ πθλέμιοι ἱππεῖς φεῦ-31 
κ - - «ς σ «ες Ἐ,Ὸ ᾿ 

σουσι χατὰ τοῦ πρανοῦς. ὁμοίως ὥςπεο ὑπὸ ἱππέων διω-- 
,ὔ , Χ 2 Ἀ ς . εἰ ) υ ς- 

χύμενοι" νάπος γὰρ αὐτοὺς ὑπεδέχετο, ὃ οὐχ ζδεσαν οἱ 
Ἷ -“α »» 7 ΩΝ Η͂; 

“Ἕλληνες, ἀλλὰ προαπετράποντο ὁπύχοντες " ὀψὲ γὰρ ἦν. 
͵ ν ᾿Υ7) ς , -. 

ἐπανελϑόντες δὲ ἔνϑα ἡ πρώτη συμβολὴ ἐγένετο στη-32 
͵ὕ ᾽, 7 ’, Ὁ Α κ ς 7 

σάμενοι τρύπαιον ἀπήεσαν ἐπὶ ϑάλατταν περὶ ἡλίου 
, κα - ἼΝ ς {. ᾿ ,ὔ 

δυσμάς" στάδιοι δ᾽ ἤσαν ὡς ἑξήκοντα ἐπὶ τὸ στρατό-- 
πεῦδον. 

----- -.-.-.-..--.-- . ο-ο--- 

σΑΡυ ΤΙ. 

Οταδρεὶ ΠΡονο ἀ6]ἶπο ὑγυϑοάαίτιτη δχοιηΐξ. (Ἰραη ἄρον Ζιιῖπτι αἴπ 
εχβρθοίδειιϑ τὰ ργ οὐ ἐγσχρηνίθιις δανθηϊςςοοῖ, ΡῬοΥ Πεχὶρ- 

Ῥῖπι, ἃ πλΣ 1 ἼΡτι8. αι θτιβαπν πιὰ ΐθ ἀσσθρέϊπν, ΒΔ] Το αἴτιν ἃ ὄτναο-- 
οἷς. 564 ἃ Χοπορβοηΐθ ἴπ σταϊϊαπιη γονοσαζιβ, πΐδὶ βδονὰ ΡΟ ῖ- 
Βυιϊββοπέ, ἴρ856. ἐἰραποξιγιι5. ὀχογοτιπν διιογαὶν. Ηἶπο σϑηϊαπὶ (Βυγ-- 
ΒΟΡΟΪΐη, πλιὰ μου σάτα ργᾶεάα ραγίδ. 

᾿Εντεῦϑεν οἵ μὲν πολέμιοι εἶχον ἀμφὶ τὰ ἑαυτῶν 
χαὶ ἀπήγοντο χαὶ τοὺς οἰκέτας χαὶ τὰ χοήπατα ὅποι 
ἐδύναντο προσωτάτω" οἱ δὲ “Ελληνες προςέμενον μὲν 
Κλέανδρον χαὶ τὰς τριήρεις χαὶ τὰ πλοῖα ὡς ἥξοντα, 
ἐξιόντες δ᾽ ἑχάστης ἡμέρας σὺν τοῖς ὑποζυγίοις καὶ 
τοῖς ἀνδραπόδοις ἐφέροντο ἀδειῦς πυρούς, χριϑάς, οἶ- 
γῸ},. ὄσπρια, μελίνας, σῦχα" ἅπαντα γὰρ ἀγαϑὰ εἶχεν 
ἢ χώρα πλὴν ἐλαίου. χαὶ ὁπότε μὲν χαταμένοι τὸ στρά- 
τευμα ἀναπαυόμενον, ἐξῆν ἐπὶ λείαν ἰέναι, χαὶ ἐλάμβα- 
γον ἐξιόντες " ὑπότε δὲ ἐξίοι πᾶν τὸ στράτευμα, εἰ 
τις χωρὶς ἀπελϑὼν λάβοι τι, δημόσιον ἔδοξεν εἶναι. 
ἤδη δὲ ἦν πολλὴ πάντων ἀφϑονία - καὶ γὰρ ἀγοραὶ 
πάντοϑεν ἀφιχνοῦντο ἐκ τῶν ᾿λληνίδων πόλεων χαὶ οἱ 
παραπλέοντες ἄσμενοι κατῆγον, ἀχοΐοντες ὡς οἰχίζοιτο 

᾿-- ἐξιόντες Ιπαπο οἱ Ζξιόγτες. 

ὶ9 
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πόλις καὶ λιμιὴν εἴη. ἔπεμιπον δὲ καὶ οἵ "πολέμιοι ἤδη 
οἱ πλησίον ῴκουν πρὸς Ξενοφῶντα, ἀχούοντες ὅτι οὗ- 
τος πολίζει τὸ χωρίον, ἐρωτῶντες ὃ.τι δέοι ποιοῦντας 
φίλους εἶν αἱ. δ' δ᾽ ἐκεδεμόυεν αὐτοὺς τοῖς στρατιώταις. 
καὶ ἐν τούτῳ Κλέανδρος ἀφιχνε εἴται δύο τριήρεις ἔχων, 
πλοῖον δ᾽ οὐδέν. ἐτύγχανε ἣν τὸ στράτευμα ἔξω ὃν ὅτε 
ἀφίχετο χαὶ ἐπὶ λείαν τινὲς οἰχόμιενοι ἄλλοι ἄλλῃ εἷς 
τὸ ὄρος. καὶ εἴλ ἤφεσαν πρόβατα πολλά ὀχνοῦντες δὲ 
μὴ ἀφαιρεϑεῖεν. τῷ “]εξίππῳ λέγουσιν, ὃς ἀπέδρα τὴν 
πεντηχόντορον ἔχων ἐκ Τραπεζοῦντος, καὶ χελεύουσι 
διασώσαν τα αὐτοῖς τὰ πρόβατα τὰ μὲν αὐτὸν λαβεῖν, 
τὰ δὲ σφίσιν. ἀποδοῦναι. εὐϑὺς δ᾽ ἐχεῖνος ἀπελαύνει 
τοὺς περιεστῶτας τῶν στρατιωτῶν καὶ λέγοντας ὅτι 

δημόσια εἴη, χαὶ τῷ Κλεάνδρῳ ἐλ ϑὼν «λέγει ὅτι ἁρπά- 
ζει» ἐπιχειροῦσιν. ὃ δὲ χελεύίει τὸν ἁρπάζοντα ἄγειν 
πρὸς αὑτόν. χαὶ ὃ μὲν λαβὼν ἤγέ τονα" περιτυχὼν, δ᾽ 
“Ἱγασίας ἀφαιρεῖται" χαὶ γὰρ ἐν αὐτῷ ὃ ἀγόμενος λο-- 
χίτης. οἱ δ᾽ ἄλλοι οἱ παρόνϊεξ τῶν στρατιωτιῶν ἐπιχει- 
ροῦσι βάλλειν τὸν 446 ἕξιππον, ἀναχαλοῦντες τὸν προδό- 
την. ἕδεισαν δὲ καὶ τῶν τριηριτῶν πολλοὶ καὶ ἔξευγον 
εἰς τὴν ϑάλατταν, χαὶ Κλέανδρος δ᾽ ἔφευγε. Ξενοφῶν 
δὲ χαὶ οἱ ἄλλοι στοατηγοὶ χατεχώλτόν τε καὶ τῷ Κλε- 
ἀνδρῳ ἔλεγον ὥκ αν εἴ πρᾶγμα, ἀλλὰ τὸ δόγμα 
αἴτιον εἴη τὸ τοῦ στρατεύ ματος ταῦτα γεν ἔσϑαι. ὃ δὲ 
Κλέανδρος ὑπὸ τοῦ ΖΔεξίππου τε ἀνερεϑιζ “ὅμενος χαὶ 
αὐτὸς ἀχϑεσϑεὶς ὅτι ἐφοβήϑη, ἀποπλευσεῖσϑαι ἐ ἕφη καὶ 
χηρύξειν μηδεμίαν πόλιν. δέχεσθαι αὐτούς, ὡς πολε- 
μίους. ἦογον δὲ τότε πάντων τῶν “Ελλήνων οἱ «Δαχε- 

. ἢ 5 »Ἢ 1οδαιμόνιοι. ἐνταῦϑα 7 πονηρὸν τὸ πρᾶγμα ἐδόκει εἶναι τοῖς 
Ἕλλησι, χαὶ ἐδέοντο μὴ ποιεῖν ταῦτα. ὃ δ᾽ οὐκ ἂν ἄλ- 
λως ἔφη; γὲν ἔσϑαι, εἶ μή τις ἐκδώσει τὸν ἄρξαντα βάλ- 

11λειν χαὶ τὸν ἀφελόμενον. ἦν δὲ ὃν ἐξήτει "3 [γασίας, διὰ 

5. ἄλλη εχ οοηϊδεῖινα ϑομμθί ἄθυῖ ᾿ηβουΐίιπηι. ὕρος αὐΐοπυ ἡΠπιά 
εβξὶ φυοά ἀεβουῖρειπ, ΥΙ. 4. 5. εἰ σοπιηηοπηοναῖιην ΚΙ. 4. 24, 1ὰ 
{απ γεῶδες χαὶ ἀλιϑοὸν εϑϑβεῖ ἀρτππηχιιθ ῥαϑβοιίβ, ΡΘοοῦῖθιιβ 
τοξογξατη ξιῖββθ οὐ! 6 οεὶ. ὅ. σεξίππῳ ὃς ἀπέδρα) Υἱά. Υ͂. 
1. 15. ῬγζΖαπίϊο διιΐθπν οἷ (Ἰραπήγτο σϑηϊϊ. 7ιῸ ἔεσθ ἔιρ1558 
εἰ 1. ς. ἀἰοίϊιν οἱ εχ οο]]οιμιῖο οἵαν Αμαχίρίο Υ1. 2. 82. (ο}]}-- 
σἴζατ. 

᾿ ᾿ 

β 
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τέλους φίλος τῷ Ξενοφῶντι" ἐξ οὗ χαὶ διέβαλ ε; αὐτὸν 
ὃ “]ἔξιππος. χαὶ ἐντεῦϑεν ἐπειδὴ ἀπορία ἦν, δυνήγαγον 
τὸ στράτευμα οἱ ἄρχοντες " χαὶ ἔνιοι μὲν αὐτῶν παρ᾽ 
ὀλίγον ἐποιοῦντο τὸν Κλέανδρον, τῷ δὲ Ξε ἐγοφῶντι οὐκ 
ἐδόχει φαῦλον εἶναι τὸ πρᾶγμα; ἀλλ᾽ ἀναστὰς ἔλεξεν, 
Ὦ ἄνδρες στρατιῶται, ἑμιοὶ δὲ οὐ φαῦλον δοχεῖ εἰναι1" 
τὸ πρᾶγμα, εἰ ἡμιῖν οὕτως ἔχων τὴν γνώμην Κλέανδρος 
ἄπεισιν ὥςπερ λέγει. εἰσὶ μὲν γὰρ ἐγγὺς αἱ Ἑλληνίδες 
πόλεις" τῆς δὲ “Ελλάδος δα χὸδ ἀὐβόνθον προεστήκασιν" 
ἱχανοὶ δέ εἶσι χαὶ εἷς ἕχαστος “Τακεδιιμονίων ἐν ταῖς 
πόλεσιν ὅ,τι βούλονται διαποάττεσθϑαι. εἰ οὖν οὗτος! 3 
πρῶτον μιὲν ἡμᾶς Βυζαντίου ἀποχλείσει, ἔπειτα δὲ τοῖς 
ἄλλοις ἁρμοσταῖς παραγγελεῖ εἰς τὰς πόλεις κὴ δέχε- 
σϑαι ὡς ἀπιστοῦντας “1 ακεδαιμονίοις χαὶ ἀνόμους ῦν-- 
τας; ἔτι δὲ πρὸς “ἀναξίβιον τὸν γαύαρχον οὗτος ὃ λό- 
γος περὶ ἡμῶν ἥξει; “χαλεπὸν ἔσται χαὶ μένειν χαὶ ἀπο-- 
πλεῖν" χαὶ γὰρ ἐν τῇ γῇ ἄρχουσι “Ἰακεδαιμόνιοι καὶ ἐν 
τῇ ϑαλάττῃ τὸν νῦν χρόνον. οὔχουν δεῖ οὔτε ἑνὸς ἀν-14 
δρὸς ἢ ἕνεχα οὔτε δυοῖν ἡμᾶς τοὺς ἄλλους τῆς “Ελλάδος 
ἀπέχεσθαι, ἀλλὰ πειστέον ὅ,τι ἂν κελεύωσι" καὶ γὰρ. αἱ 
πόλεις ἡμῶν ὅϑεν ἐσμὲν πείϑονται αὐτοῖς. ἐγὼ μὲν οὖν, 15 
καὶ γὰρ ἀχούω ῬΎΟΘΝΙ λέγειν πρὸς Κλέανδρον ὡς 
οὐχ ἂν ἐποίησεν “Ἵγασίας ταῦτα, εἰ μὴ ἐγὼ αὐτὸν ἐχέ- 
λευσα, ἐγὼ μὲν οὖν ἀπολύω καὶ ὑμᾶς τῆς “αἰτίας χαὶ 
“Ἵγασίαν, ἂν αὐτὸς “Ἵγασίας φήσῃ ἐκιέ τι τούτων αἴτιον 
εἶναι, καὶ καταδιχάζω ἐμαυτοῖ, εἶ ἐγὼ πετροβολίας ἢ 
ἄλλου τινὸς βιαίου ἐξάρχω, τῆς ἐσχάτης δίκης ἄξιος 
εἶναι, καὶ ὑφέξω τὴν δίκην." φημὶ δὲ χαὶ εἴ τινα ἄλλον1θ 
αἰτιᾶται, χρῆναι ἑαυτὸν παρασχεῖν. Κλεάνδρῳ. χρῖναι" 
οὕτω γὰρ ἂν ὑμεῖς ἀπολελυμένοι τῆς αἰτίας εἴγτε. ὡς 
δὲ νῦν ἔχει, χαλεπὸν εἶ οἰόμενοι ἕν τῇ Ἑλλάδι καὶ 
ἐπαίνου χαὶ τιμῆς τεύξεσϑαι ἀντὶ δὲ τούτων οὐδ᾽ δμοιοι 
τοῖς ἄλλοις ἐσόμεϑα, ἀλλ᾽ εἰρξόμεϑα ἐκ τῶν ᾿Ελληνί- 
ὅων πόλεων. 

ἹΠετὰ ταῦτα ἀναστὰς εἶπεν 21γασίας, Ἐγώ, ὦ ἄν-1Ὁ 

11. ἐξ οὗ χαὶ διέβαλεν} [αν βιιπε 868 Ποχῖρρο υῖϊθθ6 αἴχοναῖ 
ΥὙΙ. 2. 832. 15. ἐμέ τι τούτων αἴτιον εἶναι. ἀϊοίτατ, αἴ ἰπτα 
ὙΠ, 1. 25. τὴν οὐδὲν αἰτίαν εἰ τὸν οὐδὲν ἄτας αἴτιον Ευὶρ. 
Ηϊρροῖϊγι. ν. 1149. ψαϊσο οὐαὶ ἀοιουΐουῖθιιβ ΕΠ τῖθ. τενος. 
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δρες, ὅ ὄμνυμι ϑεοὺς χαὶ ϑεὰς ἦ ἤ μὴν “μήτε με Ξενοφῶν- 
τα χελεδπαι ἀφελέσθαι τὸν ἄνδρα μήτε ἄλλον ὑμῶν μη- 
δένα " ἰδόντι δέ μοι ἄνδρα ἀγαϑὸν ἀγόμενον τῶν ἐμῶν 
λοχιτῶν ὑπὸ “]εξίππου, ὃν ὑμεῖς ἐπίστασϑε ὑμᾶς προ- 

Ἵδδόντα, δεινὸν ἔδοξεν εἶναι" χαὶ ἀφειλό ὑμὴν, ὁμολογῶ. χαὶ 
ὑμεῖς μὲν εὖ ἐχδῶτέ με" ἐγὼ δὲ ἐμιαυτόν. ὥςπερ Ξε- 
γοφῶν λέγει, παρασχήσω χρίναντε Ἐλέῤνδρῳ ὅ,τι ἂν 
βούληται ποιῆσαι" τούτου ἕγεχα μή τε πολεμεῖτε “αχε- 
δαιμονίοις σώζοισϑέ τε ἀσφαλῶς ὅποι ϑέλει ἕχαστος. 
συιϊιπέμψατε μέντοι μοι ὑμῶν αὐτῶν ἑλόμενοι πρὸς 
Κλέανδρον οἵτινες, ἄν τε ἐγὼ παραλείπω, καὶ λέξουσιν 

1θυπὲρ ἐμοῦ χαὶ πράξουσιν. ἐκ τούτου ἔδωχεν ἢ στρατιὰ 
οὕστινας βούλοιτο προελόμενον ἰέναι. ὁ δὲ προείλετο 
τοὺς στουτηγούῦς. μετὰ ταῦτα ἐπορεύοντο πρὸς Κλέαν- 
ὅρον “1γασίως καὶ οἱ στρατηγοὶ χαὶ ὃ ἀφαιρεϑεὶς ἀνὴρ 

δοὑπὸ ᾿Ἡγασίου. καὶ ἔλεγον οἱ στρατηγοί, Ἔπειιψεν ἡμᾶς 
ῆ στρατιὰ πρός σε; (ὦ Κλέανδρε, χαὶ ἐκέλευ σέ σε; εἶτε 
πάντας αἰτι(, χρίναντα σεαυτὸν χρῆσθαι ὅ,τι ἂν βού- 
λῃ; εἶτε ἕνα τινὰ ἢ δύο ἢ καὶ πλείους αἰτιᾷ, τούτους 
ἀξιοῦσι παρασχεῖν σοι ἑαυτοὺς εἰς χοίσιν. εἴτε οὖν ἡ- 
μῶν τινα αἰτιᾷ, πάρεσμέν σϑι ἡμεῖς" εἴτε χαὶ ἄλλον 
τινά, φράσον" οἵ Νβεὶς γάρ σοι ἀπέσται ὅςτις ἂν ἡεεῖν ἐϑέλῃ 

ΦΙπείϑεσϑαι. μετὰ ταῦτα παρελϑὼν ὃ 147γασίας εἶπεν, 
Ἐγώ εἶμι, ὦ Κλέανδρε, ὃ ἀφελόμενος “έξίαπου ἄγον- 
τος τοῦτον τὸν ἄνδοα χαὶ παΐίειν χελεύσας Δέξιππον. 

Ζτοῦτον μὲν γὰρ οἶδα ἄνδοα ἀγαϑὸν ὄντα, ““ἔξιππον δὲ 
Φ ΤῊΣ αἱρεϑέντα ὁ ὑπὸ τῆς στρατιᾶς ἄρχειν τῆς. πεντήχον- 

τόρου ἧς ἡτησάμεϑα παρὰ Ἴραπεξ ουντίων ἐφ᾽ ᾧτε 
πλοῖα ἀμλλέναν ὡς σωζοίμεϑα, καὶ ἀποδράντα ΖΔξιπ- 
πον καὶ πραδ ΚΡ ΤΙ τοὺς στρατιώτας μεϑ' ὧν ἐσώϑη.- 

Ξοχαὶ τούς τε Τραπεζουντίους ἀπεστερή χαιεν τὴν πεντη- 
κόντορον καὶ χαχοὶ δοκοῦμεν εἶναι διὰ τοῦτον, αὐτοί τὲ 
τὸ ἐπὶ τούτῳ ἀπολώλαμεν. ἤχουε γάρ, ὡςπερ ἡμεῖς, ὡς 

19. προελόμενον --- προείλετο] προςείλετο οοάοχ Μεάϊοειις, 
4υοα πγθίζιιθ συ ϑυτιτη υἹάεῖι. 0. σεκυτὸν ἰθυϊ ομμθ5 ἐπ- 
ερίβ. [5. οβϑξῖιϑβ οομ οἰθΡαῖ αὐτόν. φιοα ᾿δηἶτ5 ΖιιΆ ΠΩ. ν 8 ΠΟΙᾺ 
εἰεραμεῖιιϑ Ροϊογαῖ σὲ αὐτόν. Βεοῖο Βα Βεδὶς εἰΐαπη ἑκυτοῖς. 23. 
ὥςπερ ἡμεῖς) Οτνᾶθοοβ 14 σοπιροσίςϑα ἀἰϊοίιμμ οϑὲ ἀεππιιω Υ. 6... 
- Ἰῶ Πεχῖρρο ἀπάτη εἶαρ50- " 
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ἄπορον εἴη πεζῇ ἀπιόντας τοὺς ποταμούς τε διαβῆναι 
1 

χαὶ σωϑῆναι εἰς τὴν Ἑλλάδα. τοῦτον οὖν τοιοῦτον ὃν- 

τα ἀφειλόμην. εἶ δὲ σὺ ἦγες ἢ ἄλλος τις τῶν παρὰ 
σοῦ, καὶ μὴ τῶν παρ᾿ ἡμῶν ἀποδράντων, εὖ ἰσϑι ὅτι 
ΒΥλον ἂν τούτων ἐποίησα. νόμεζε ὃδ᾽, ἐὰν ἐμὲ νῦν ἀπο- 

, μα ν ἰα ἢ , ι κ Φ "». ) 
χτείνης, δι᾽ ἀγδρα δειλὸν τὲ καὶ πονηϑὸν ἄνδρα ἀγώ- 
ϑὸν ἀποχτείνων. 

““κούσας ταῦτα ὃ Κλέανδοος εἶπεν ὅτι ΖΔ ἔξιππον μιὲν25 
οὐχ ἐπαινοίη, εἶ ταῦτα πεποιηκιὴς εἴ " οὐ μέντοι ἕφη 
νομίζειν οὐδ᾽ εἰ παιιπόνηρος ἦν Ζ] ἔξιππος ϑίαν χρῆναι 
πάσχειν αὐτόν, ἀλλὰ χριϑέντα. ὥςπερ χαὶ ὑμεῖς νῦν ἀξι-- 
οὔτε, τῆς δίχης τυχεῖν. νῦν μιὲν οὖν ὄπιτε χαταλιπόν-26 
τὲς τόνδε τὸν ἀνδρα΄ ὅταν δ᾽ ἐγὼ χελ εὔσιυ. πάρεστε 
πρὸς τὴν κρίσιν. αἰτεῶμιαι δὲ οὔτε τὴν στοατιὰν οὔτε 
ἄλλον οὐδένα ἔτι. ἐπεί γε οὗτος αὐτὸς διιολογεῖ ἀφελέσθαι 
τὸν ἄνδοα. ὃ δὲ ἀφαιρεϑεὶς εἶπεν, Ἐγώ, ὠ Ἀλέανδρε,57 
εἰ χαὶ οἴξι με ἀδικοῦντά τι ἄγε ἐσϑαι, οὔτε ἕπαιον οὐ- 
δένα οὔτε ἔβαλλον. ἀλλ᾽ εἶπον ὅτι δημόσια εἴν τὰ πρό- 
βατα" ἣν γὰρ τῶν στρατιωτιῦν δόγμα, εἴ τις ὅπότε ἢ 
στρατιὰ ἐξίοι ἰδίᾳ ληίζοιτο, δημόσια εἶναι τὰ εληφϑέν- 
τα. ταῦτα εἶπον" ἔχ τούτου μξ λαϑὼν οὗτος ἦγεν, γα 28 
μὴ φϑέγγοιτο μηδείς, ἀλλ᾽ αὐτὸς λαβὼν τὸ “μέρος δια- 
σώσειε τοῖς λῃσταῖς παρὰ τὴν ῥήτροαν τὰ χρήματα. 
σιρὸς ταῦτα ὃ Κλέανδρος εἶπεν, Ἐπεὶ τοίνυν τοιοῦτος 
εἰ, χατάμενε, ἵνα καὶ περὶ σοῦ ἡρυλεύσώμεθ εν 

Ἔχ τούτου οἵ μὲν ἀμφὶ Κλέανδρον ἠρίστων " τὴν2ϑ 
δὲ στρατιὰν συνήγαγε Ξενοφῶν καὶ συνεβούλευε πέιι-- 
αι ἄνδρας πρὸς πλδυΝοδη παραιτησομένους πεοὶ τῶν 
ἀνδρῶν. ἐχ τούτου ἔδοξεν αὐτοῖς πέμψαντας σερατη-30 
γοὺς χαὶ λοχαγοὺς καὶ Ζραχόντιον τὸν Σπαντιάτην χαὶ 
τῶν ἄλλων οἱ ἐδόχου γ ἐπιτήδειοι εἶναι δεῖσθαι Κλεάν- 
ὅρου χατὰ πάντα τούπον ἀφεῖναι τὸ ἄνδρε. ἐλϑὼν οὖνδι 
ὁ Ξενοφῶν 2 λέγει, Ἔχεις μέν, ὦ Κλέανδρε, τοὺς ἄνδρας, 
καὶ ἡ στρατιά σοι ὑφεῖτο ὅ,τι ἐβούλου ποιῆσαι καὶ περὶ 

Ὡς, τοιοῖτος ἄαϊοΐτπν, τι βαρυὰ ΥἹ. 4. 8. τολοῦτον ὄντες εῖ 
ῬδιΠο αὐ 5. 23, Μιϊίιην νανίαμὶ ΠΠυΐ. απ τορύς νοὶ αὐὖ- 

τὸς ϑιυϊ)βιϊταθηῖρο δαὶ οὐ ἰρηῖε5. 91. ὑφ εῖτο!] {01 ἀφιονίονεῳ 
ἐς εἴτο - 
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τούτων χαὶ πεοὶ ἑαυτῶν ἁπιάντων" γῦν δέ σε αἰτοῦν- 
ται χαὶ δέονται δοῦναί σφισι τὺ ὄἄνδοε καὶ μὴ κατα- 
χαίνειν" πολλὰ γὰρ ἐν τῷ ἔμπροσϑεν᾽ χρόνῳ περὶ τὴν 

ϑ2στρατιὰν ἐμοχϑησάτην. ταῦτα δέ σου τυχόντες ὕπι- 
σχνοῦνταί σοι ἀντὶ τούτων. ἢν βούλῃ ἡγεῖσϑαι αὐτῶν 
χαὶ ἢν οἱ “Θεοὶ ἕλε ὦσιν, ἐπιδείξειν σοι καὶ ὡς χόσμιοί 
εἶσι χαὶ ὡς ἱκανοὶ τῷ ἄρχοντι πειϑόμενοι τοὺς πολε-- 

β5ϑιμίους σὺν τοῖς ϑεοῖς μὴ φοβεῖσθαι. δέονται δέ σου χαὶ 

τοῦτο, παρυγεγόμενον χαὶ ἄρξαντα ἑαυτῶν πεῖοαν λα- 
βεῖν χαὶ ΖΔεξίππου καὶ σφῶν τῶν ἄλλων οἷος ἕχαστός 

ϑάἐστι, χαὶ τὴν ἀξίαν ἑκάστοις νεῖμαι. ἀκοΐσας ταῦτα ὃ 
Κλέανδρος, Χο Καὶ φον σιώ, ἔφη, ταχύ τοι ὑμῖν ἀπο-- 
χριγοῦμαι. χαὶ τώ τὲ ἄνδρε ὑμῖν δίδωμι χαὶ αὐτὸς σπα-- 
θέσομαι" χαὶ ἣν οἱ ϑέεοι παραδιδῶσιν, ἐξ η) γήσομαι εἰς 
τὴν Ἑλλάδα. καὶ πολὺ οἱ λόγοι οὗτοι ἀντίοι εἰσὶν. ἢ 
οὕς ἐγὼ περὶ ὑμῶν ἐνίων ἤχουον ὡς τὸ στράτευμα 
ἀφίστατε ἀπὸ “Ταχεδαιμονίων. 

Ξ 2 7 ς ᾿ τς » 3 τω .“: 
35 Εχ τούτου οἱ μὲν ἐπαινοῦντες ἀπῆλθον, ἕχοντες 

Ἀ » .»ἤἢ Υ » ἢ Ὕ , : δ" 

τοὶ ἀνδρε" Κλέανδοος δὲ ἐϑύετο ἐπὶ τῇ πορείᾳ καὶ 
ξυγῆν Ξενοφῶντι 4ι} ἐχεῦς καὶ ξενίαν ξυγνε ϑάλοντο. ἐπεὶ 
δὲ χαὶ ἑώρα αὐτοὺς τὸ παραγγελλόμενον εὐτάχτως ποι- 
οἴντας, καὶ “μᾶλλον ἔτι ἐπεϑύμει ἡγεμὼν γενέ ἔσϑαι αὖ- 

βϑθτῶν. ἐπεὶ μέντοι ϑυομένῳ αὐτῷ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας οὐχ 
Σ ἢ ἐγίγνετο τὰ ἱερά : συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς εἴπεγ, 

Ἐμοὶ μὲν οὐκ ἐτελέσϑη τὰ ἱερὰ ἐξάγειν" ὑμεῖς μέντοι 
μειὴ ἀϑυμεῖτε τούτου ἕνεχα" ὑμῖν γάρ, ὡς ἔοικε, δέδοται 
ἐχχοιιίσαι τοὺς ἄνδρας" ἀλλὰ πορεύεσϑε. γιεεῖς δὲ ὑμᾶς, 
ἐπειδὰν ἐχεῖσε ἥκητε, δεξόμεθα ὡς ἂν δυνώμεθα χάλ- 
λιστα. 

ϑι’όν Ἔχ τούτου ἔδοξε τοῖς στρατιώταις δοῦναι αὐτῷ τὰ 
δημόσια πρόβατα" δ δὲ δεξάμενος πάλιν αὐτοῖς ἀπέ- 
χε: καὶ οὗτος μὲν ἀπέπλει. οἱ δὲ στοστιῶται διαϑέ- 
μενοι τὸν σῖτον ὃν ἦσαν συγκεχομισμένοι χαὶ τἄλλα ἃ 

βϑ8ϑείλήφεσαν ἐξεπορείοντο διὰ τῶν Βιϑυνῶν. ἐπεὶ δὲ οὐ- 

36. οὐχ ἐτελέσϑη εχ ἸΡτουττν ροξϊογιτι ϑουρίατα οὐχ ἐτελέϑη 
γεὶ οὐ τελέϑει εἰεοίιπι εοάδθπι πιοάο ἀϊοϊξαν ατιο ἃπῖε οὐχ ἔγέ-. 
γνετο. Βεῖψαὶ οὐχ ἐϑέλει γενέσθαι. [ 
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δενὶ ἐνέτυχον πορευόμενοι τὴν ὀρϑὴν ὅδόν, ὥςτε ἔχον- 
τές τι εἰς τὴν φιλίαν ἐλϑεῖν, ἔδοξεν αὐτοῖς τοὐιμιπαλιν 
ὑποστρέψαντες ἐλϑεῖν μίαν ἡμέραν χαὶ νύχτα. τοῦτο 
δὲ ποιήσαντες ἔλαβον πολλὰ χαὶ ἀνδράποδα καὶ πρό- 
βατα" καὶ ἀφίχοντο ἑχταῖοι εἰς Χρυσόπολιν τῆς Καλ- 
χηδονίας, καὶ ἐχεῖ ἔμειναν ἡμέρας ἑπτὰ λαφυροπω- 
λοῦντες. 



33. 

δος δὲ ἐκ «ὅλ» 

Απαχίθρῖτι5. διυιοίοσα ῬΆδυπαραζο Οτᾶθοοβ εχ Αϑίὰ Βυζαηίϊτιτη 
εἶἴϊοῖε. συο ἃ" 6δο ροὺ ἔγδιιάθῃιν βχοϊιιϑὶ σἱὶ ξδοῖα ἰνσπιτηριιῃξ, Ξ.ἃ 
Χεπορβοηῖθ βυϑάθηϊθ στῦβδιἢ) δστϑϑϑὶ ἀπ οθ ἀοοΙρίτῖ (οοταῖα- 
ἄδπι, «υὶ ᾿πηρϑυῖο πιοχ 1Ρ858 858 ΔΡάϊοαῖ. 

ς 

σα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ Κύρου ἔπραξαν 
οἵ Ἕλληνες μέχρι τῇ ς μάχης, χαὶ ὅσα ἐπεὶ Κῦρος ἐτε- 
λεύτησεν ἐν τῇ πορείᾳ μέχρι, εἰς τὸν Πόντον ἀφίκοντο, 
χαὶ ὅσα ἐκ τοῦ Πόντου πεζῇ ἐξιόντες καὶ ἐχπλέοντες 
ἐποίουν μέχοι ἔξω τοῦ στόματος ἐγένοντο ἐν “Χρυσοπό- 
λει τῆς ““σίας, ἐν τῷ πρόσϑεν λόγῳ δεδήλωται. ἐκ τού- 
τοῦ δὲ Φαρνάβαζος" φοβούμενος τὸ στράτευμα μὴ ἐπὲ 
τὴν αὐτοῦ ἀρχὴν στρατεύηται, πέμψας πρὸς “Ἵναξίβιον 
τὸν ναύαρχον, ὃ δ᾽ ἔτυχεν ἐν Βυζαντίῳ (ὔν, ἐδεῖτο διαβε- 
βάσαι τὸ στράτευμα ἐ ἐκ τῆς ᾿Ἵσίας, καὶ ὑπισχνεῖτο, πάντα 
ποιήσειν αὐτῷ ὅσα δέοι. καὶ ΧΑναξίβιος μετεπέμψατο 
τοὺς στρατηγοὺς χαὶ λοχαγ οὺς τῶν στρατιωτῶν εἰς Βυ- 
ζάντιον, καὶ ὑπισχνεῖτο, εἶ διαβαῖεν, ᾿μισϑοφοθὰν ἕσε-- 
σϑαι τοῖς στρατιώταις. οἱ μὲν δὴ ἄλλοι ἔφασαν βου- 
λευσάμενοι ἀπαγγελ εἶν, Ξενοφῶν. δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι 
ἀπαλ λάξοιτο ἤδη ἀπὸ τῆς στρατιᾶς χαὶ βούλοιτο ἀπο-- 
πλεῖν. δ δὲ “Ἰναξίβιος ἐκέλευσεν αὐτὸν -συνδιαβάντα 
ἔπειτα οὕτως ἀπαλλάττεσϑαι. ἔφη οὖν ταῦτα ποιήσειν. 

Σεύϑης δὲ ὃ Θρὰξ πέμπει Πηδοσάδην καὶ κελεύει 
Ξενοφῶντα συμπροϑυμεῖσϑαι ὅπως λα δα τὸ στράτευ- 
μα, καὶ ἕφη. αὐτῷ ταῦτα συμπροϑυμηϑέντι ὅτι οὐ με- 
ταμελησει. ὁ δ᾽ εἶπεν, ᾿“Ζλλὰ τὸ μὲν στράτευμα διαβή- 
σεται" τούτου ἕγνεχα ἸΌΝ τελείτω μήτε ἐμοὶ μήτε ἀλ-- 
λῳ μηδενί" ἐπειδὰν δὲ διαβῇ, ἐγὼ μὲν ἀπαλλάξομαι,, 
πρὸς δὲ τοὺς διαμένοντας χαὶ ἐπικαιρίους ὄντας προς-- 
φερέσϑω ὡς ἂν αὐτῷ δοχῇ ἀσφαλές. 

1. ἐποίουν] ἐποίησαν ΘἴΘρβδπιδ. 2. δέοι] δέοιτο ὙΥ̓ εἰβκίαδ.. 
5. Σεύϑης] ἨὨε εο ν-. ΥἹἱΙ.. 2. 82. 
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ἜΣ; τούτου διαβαίνουσι πάντες εἷς τὸ Βυζάντιον οι 
στρατιῶται. χαὶ μισϑὸν μὲν οὐχ ἐδίδου ὃ “Ἵναξίβιος, : 
ἐχήρυξ Ξε δὲ “λαβόντας τὰ ὅπλα καὶ τὰ σχεύη τοὺς στρα- 
τιώτας ἐξιέναι, ὡς ἀποπέμψων τε ἅμα καὶ ἀριϑμὸν ποι- 
ἤσων. ἐνταῦϑα οἱ στρατιῶται ἤχϑοντο, ὅτι οὐχ εἶχον 
ἀργύριον, ἐπισιτίζεσϑαι εἰς τὴν πορείαν, καὶ ὀχνηρῶς 
συνεσχευάζοντο. καὶ ὃ Ξενοφῶν Κλεάν ὅρῳ τῷ ἅρμο- 3 
στῇ Ξέγος “γεγενημένος προςελϑὼν ἠσπάζετο αὐτὸν ὡς 

ἀποπλευσούμενος ἤδη. ὃ δὲ αὐτῷ λέ γειν ΠΠὴ ποιήσῃς 
ταῦτα" εἰ δὲ μή, ἔφη, αἰτίαν ἕξεις, ἐπεὶ καὶ »ῦν τινὲ ς 
ἤδη σὲ αἰτιῶνται ὅτι οὐ ταχὺ ἐξέρπει τὸ στράτευμα. 
ὃ δ᾽ εἶπεν, .,4,1λλ᾽ αἴτιος μὲν ἔγωγε οὐχ εἰιιὶ τούτου, οἵ 9 
δὲ στρατιῶται αὐτοὶ ἐπισιτισιιοῦ δεόμενοι διὰ τοῦτο 
ἀϑυμοῦσι πρὸς τὴν ἔξοδον. .4λλ᾽ ὅμως, ἔφη, ἐγώ σοιῖο 
συμβουλεύω ἐξελϑεῖν μὲν ὡς πορευσόκιενον, ἐπειδὰν 
ἕξω γένηται τὸ στράτευμα, τότε ἅπαλλ ἄττεσϑαι. Ταῦτα 
τοίνυν, ἔφη ὃ Ξενοφῶν, ἐλϑόντες ποὸς “ναξίδϑιον δια- 

πραξώμεϑα. οὕτως ἐδ. ϑόντες ἔλεγον ταῦτα. ὃ δὲ ἐχέλ ευ- 4“ 
σεν οὕτω ποιεῖν χαὶ ἐξεέναι τὴν ταχίστην συνεσχευασμέ- 

τους, καὶ προςανειπεῖν, ὃς ἂν μὴ παρὴ εἰς τὴν ἐξέτα- 
σιν χαὶ εἰς τὸν ἀρλδιοδως ὅτι αὐτὸς οὐδοῦ αἰτιάσεται. 

ἐντεῦϑεν ἐξήεσαν οἵ τε στρατηγοὶ πρῶτοι χαὶ οἱ ἄλλοι.12 

καὶ ἄρδην πάντες πλὴν ὀλίγων ἔξω ἦσαν, χαὶ Ἐτεόνι- 
χος εἱστήκει παρὰ τὰς πύλας ὡς ὁπότε ἔξω γένοιντο 
πάντες συγχλείσων τὰς πύλας καὶ τὸν μοχλὸν ἐμβαλῶν. 
ὃ δὲ δ όναν δος συγχαλέσας τοὺς στρατη) οὺς καὶ τοὺς183 
λοχαγοὺς ἔλεξε, Τὰ ιιὲν ἐπιτήδεια, ἔφη, λαμβάνετε ἐκ 
τῶν Θραχίων χωιιῶν" εἰσὶ δὲ αὐτόϑι πολλαὶ χριϑαὶ 
χαὶ πυροὶ χαὶ τἄλλα τὰ ἐπιτήδεια" λαβόντες δὲ πο- 
ρεύεσϑε εἰς “Χεῤῥόνησον, ἐχεῖ δὲ Κυνίσχκος ὑμῖν μισϑο- 
δοτήσει. ἐπαχούσαντες ἀέούω ἐς τῶν στρατιωτῶν ταῦτα,14 
ἢ καὶ τῶν λοχαγῶν τις διαγγέλλει εἰς τὸ στράτευμα. καὶ 
οἱ μὲν στρατηγοὶ ἐμπυκϑάνοντα περὶ τοῦ Σεύϑου πότε- 
ρα πολέμιος εἰ ἢ φίλος, καὶ πότερα διὰ τοῦ ἱεροῦ 
ὄρους δέοι πορεύεσθαι ἢ κύχλῳ διὰ μέσης τῆς Θράκης. 
ἐν ᾧ δὲ ταῦτα διελέ 'ἔγοντο οἱ στρατιῶται ἀναρπάσαντες15 
τὰ ὅπλα ϑώουσι δρόμῳ πρὸς τὰς πύλας ὡς πάλιν εἷς 

19. Κυνίσχος} ἴνδοο εἰ ἦρθε, αἱ ἀρραχεὶῖ εἴδτα εχ Υ1]. 2. 2.7) 15. 
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τὸ τεῖχος εἰςιόντες. ὃ δὲ ᾿Ἐτεόνιχος καὶ οἵ σὺν αὐτῷ 
ὡς εἶδον προςϑέοντας τοὺς ὁπλίτας, συγχλείουσι τὰς 

1θπύλας χαὶ τὸν μοχλὸν ἐ ἐμβάλλουσιν. οἱ δὲ στρατιῶται 
ἔχοπτόν τε τὰς πύλας χαὶ ἔλεγον ὅτε ἀδιχώτατα πάσχοιεν 
ἐκβαλλόμενοι εἰς τοὺς πολεμίους" χαὶ κατασχίσειν τὰς 

1Ἰ7πύλας ἔφασαν, εἶ μὴ ἑκόντες ἀνοίξουσιν. ἄλλοι δὲ ἔϑεον 
ἐπὶ ϑάλατταν καὶ παρὰ τὴν χηλὴν τοῦ τείχους ὑπερ- 
βαίνουσιν εἰς τὴν πόλιν, ἄλλοι δὲ οἱ ἐτύγχανον ἔνδον 
ὄντες τῶν στρατιωτῶν, ὡς δρῶσι τὰ ἐπὶ ταῖς πύλαις 
πράγματα, διακόπτοντες ταῖ ὶς “ἴσαις τὰ χλεῖϑροα ἄνα- 
πεέτανγύουσι. τὰς πύλας, οἱ δ᾽ εἰςπίπτου σιν. 

18 Ὁ δὲ Ξενοφῶν ὡς εἶδε τὰ γιγνόμενα, “δείσας μὴ 
ἐφ᾽ ἁρπαγὴν τράποιτο τὸ στράτευμα καὶ ἀνήκεστα χα-- 

: 
χὰ γένοιτο τῇ πόλει καὶ ἑαυτῷ καὶ τοῖς στρατιώταις. 
ἔϑει χαὶ σὺ γειςπίπτει εἰσω τῶν πυλῶν σὺν τῷ ὄχλῳ. 

1900. δὲ Βυϊάντιοι ὡς εἶδον τὸ στράτευμα βίᾳ εἰςπῖπτον, 
φεύγουσιν ἐκ τῆς ἀγορᾶς, οἱ μιὲν εἰς τὰ πλοῖα, οἱ δὲ 
οἴχαδε. ὅσοι δὲ ΓΕΛΗΝ ἐτύγχανον ὄντες ἔξω ἔϑεον, οἵ 
δὲ καϑεῖλκον τὰς τριήρεις, ὡς ἐν ταῖς τριήθεσι σώζοιν- 
το, πάν τὲς δὲ ὠοντο ἀπολ ὡλέναι ὡς ἑαλωχυίας τῆς πό- 

δολεως. ὃ δὲ ᾿Ετεόνιχος εἰς τὴν ἄχραν ἀποφεύγει. ὃ δὲ 
“Πναξίβιος καταδραμὼν ἐπὶ ϑάλατταν ἐν ἁλιευτιχῷ 
πλοίῳ περιέπλει εἰς τὴν ἀκρόπολιν, καὶ εὐϑὺς μετα- 
πέμπεται ἐκ Καλχηδόνος φρους οοὺς" οὐ γὰρ ἱχανοὶ ἐδό- 

ΦΊχουν εἶναι οἱ ἐν τῇ ἀκροπόλει σχεῖν τοὺς ἄνδρας. οἱ 
δὲ στρατιῶται ὡς εἶδον τὸν Ξενοφιῦντα, προςπίπτουσιν 
αὐτῷ πολλοὶ χαὶ λέγουσι, Νῦν σοὶ ἔξ Ξεστιν, ὦ “Ξενοφῶν, 
ἀνδρὶ γενέσϑαι. ἔχεις πόλιν, ἔχεις. τριήρεις, ἔχεις χρή- 

ματα, ἔχεις ἄνδρας τοσούτους. γῦν ἄν, εἶ βούλοιο, συ 
22τε ἡμᾶς ὀνήσαις χαὶ ἡμεῖς σὲ μέγαν ποιήσαιμεν. ὃ δ᾽ 

ἀπεχρίνατο, ἡδλλκεδιὰε λέγετε καὶ ποιήσω ταῦτα " εἶ δὲ 
τούτων ἐπιϑυμεῖτε, ϑέσϑε τὰ ὅπλα ἐν τάξει ὡς τάχε- 
στα ᾿ βουλόμενος αὐτοὺς χατηρεμίσαι" χαὶ αὐτὸς τε 
παρηγγύα ταῦτα χαὶ τοὺς ἄλ) λους ἐκέλευε παρεγγυᾶν 

25 χαὶ τίϑεσϑαι τὰ ὅπλα. οἱ δὲ αὐτοὶ ὑφ᾽ ἑαυτῶν ταττό- 

μένοι οἵ τε ὅπλῖται ἐν ὀλίγῳ χούνῳ εἰς ὀχτὼ ἐγένοντο 
χαὶ οἱ πελτασταὶ ἐπὶ τὸ χέρας ἑχάτερον παραδεδραμήτ᾽ 

Ὁ, βουλόμενος αἰτοὺς χατηρεμίσαι σττα ἀπεχρίνατο ἰπηροπάδ 
σαπῖ, -- χαὶ τίϑεσθαι] ἴπαπο τέϑεσϑαι. Ι] 
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χεσαν. τὸ δὲ χωρίον οἷον κάλλιστον ἐχτάξασϑαί ἐστι24 
τὸ Θράκιον χαλούμενον, ἔοημον οἰχιῶν καὶ πεδινόν. ἐπεὶ 
δὲ ἔχειτο τὰ ὅπλα καὶ κατηρεμίσϑησαν. συγχαλεῖ Ἐε- 
γοφῶν τὴν στρατιὰν χαὶ λέγει τάδε. Ὅτι μὲν ὀργίζε- 25 
σϑε, ὦ ἄνδρες στρατιῶται Ὰ καὶ νομίζετε δεινὰ 7 πάσχειν 
ἐξαπατιύμενοι οὐ ϑαυμάϊζ ω. ἣν δὲ τῷ ϑυμῶ χαριξ ζώμε- 

ϑα καὶ “Τακεδαιμονίους τε τοὺς παρόντας τῆς ἐξαπά- 
της τιιωρησώμεθα χαὶ τὴν πόλιν τὴν οὐδὲν αἰτίαν 
διαρπάσωμεν, ἐνθυμεῖσθε ἃ ἔσται ἐντεῦϑεν. πολέμιοι 8 
μὲν ἐσόμεϑα ᾿ἀποδεδειγμένοι ““αχεδαιμονίοις καὶ τοῖς 
συμμάχοις. οἷος δ᾽ ὃ πόλειιος ἄν γένοιτο εἰχάζειν δὴ 
πάρεστιν, ἑωραχότας καὶ ἀναμνησθέντας τὰ νῦν δὴ γε- 
γενημένα. ἡμεῖς γὰρ οἱ »4ϑην αἴοι ἤλθοιιεν εἰς τὸν πό-2] 

λέμιον τὸν πρὸς “Τακεδαιμονίους χαὶ τοὺς συμμάχους 
ἔχοντες τριήρεις τὰς μὲν ἐν ϑαλάττῃ τὰς δ᾽ ἐν τοῖς 
γεηρίοις οὔκ ἐλάττους τριαχοσίων, ὑπαρχόντων δὲ πολ- 
λῶν χρημάτων ἐν τῇ πόλει καὶ προςύδου οἔσης κατ᾽ 
ἐνιαυτὸν ἀπό τε τῶν ᾿ἐνδήμων χαὶ ἐκ τῆς ὑπερορίας οὐ 
μεῖον χιλίων ταλάντων" ἄρχοντες δὲ τῶν γήσων ἅπα- 
σῶν χαὶ ἔν τε τῇ “Ἵσίᾳ πολλὰς ἔχοντες πὐκεὶς καὶ ἐν 
τῇ Εεν ρώπῃ ἄλλας. τὲ πολλὰς χαὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ Βυ- 
ζάντιον ὕπου γῦν ἐσμεν ἔχοντες, χατεπολεμή [ϑημιεν οὕ-- 
τως ὡς πάντες ὑμεῖς ἐπίστασϑε. νῦν δὲ Σ"; τί ἂν οἷό-28 
μεϑα παϑεῖν ““Ἰακεδαιμονίων μὲν χαὶ τῶν “Ἵχαιῶν συμ- 
μάχων ὑπαρχόντων, ᾿1ϑηναίων δὲ χαὶ ὅσοι ἐχείνοις τό- 
τε ἦσαν σύμμαχοι ἐν ΣΙδης προςγεγενη μένων, ΤᾺ ἰσσαφέρ- 
γους δὲ χαὶ τῶν ἐπὶ ϑαλάττῃ ἄλλων βαρβάρων πάν- 
τῶν πολεμίων ἡμῖν ὄντων, πολεμιωτάτου δὲ αὐτοῦ τοῦ 
ἄνω βασιλέως, ὃν ἤλθομεν ἀφαιρησόμενοί τὲ τὴν ἀρ- 
χὴν καὶ ἀποχτενοῦντες, εἰ δὺν αἰμεϑα. τούτων δὴ πάν- 
των ὁμοῦ ὄντων ἔστι τις οὕτως ἄφρων ὅςτις οἴεται ἂν 
ἡμᾶς περιγενέσϑαι; μὴ πρὸς ϑεῶν μαιενει 'μεϑα μηδ᾽ 29 
αἰσχρῶς ἀπολώμεϑα πολέμιοι ὄντες καὶ ταῖς πατρίσι 
καὶ τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν φίλοις. τὲ καὶ οἰχείοις. ἐν γὰρ 
ταῖς πόλεσίν εἰσι πάντες ταῖς ἐφ᾽ ἡμᾶς στρατευσομέ- 

ψαις, καὶ διχαίως, εἰ βάρβαρον μὲν πόλιν οὐδεμίαν ἦϑε- 

27. τριαχοσίων} Τιῖρτὶ ἀειρείοτος τετραχοσίων. ΠΙυᾶ οοπβτ- 
τηϑί ΤΒυογά. 11. 13. Πἱοάοτις ΧἼΊ. 40. --- πόλει] ἄτοθ: ν. Τβω- 
«γά. 1. ς. 239. χαὶ διχαίως δὰ στρατευσομέναις τεΐετίατ. 
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λήσαμεν. κατασχεῖν, καὶ ταῦτα κρατοῦντες, “Ἑλληνίδα 
δὲ εἰς ἣν πρώτην πόλιν ἤλθομεν, ταύτην ἔξαλ απάξο- 

ϑ0μεεν. ἐγὼ μὲν τοίνυν εὔχομαι πρὶν ταῦτα ἐπιδεῖν ὕφ᾽ 
ὑμῶν γενόμενα βεύσς οἷἰας ἔιεε γἕ χατὰ γῆς ὀργυιὰς γενέ- 

σθαι. χαὶ ὑμῖν δὲ συμβοελεύω Ἕλληνας ὄντας τοῖς 
τῶν “Ἑλλήνων προεστηχόσι πειϑομέν τς πειρᾶσϑαι τῶν 
διχαίων τυγχάνειν. ἐὰν δὲ πὴ δύνησϑε ταῦτα, ἡμᾶς δεῖ 

δ1 ἀδικουμένους τῆς γοῦν ᾿Ελλάδος μὴ στέρεσϑαι. χαὶ νῦν 
μοι δοχεῖ πέμψαντας “ν ξιβίῳ εἰπεῖν ὅτι ἡμεῖς οὐδὲν 
βίαιον ποιήσοντες παρεληλύϑαμεν εἰς τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ 
ἣν μὲν δυνώμεθα παρ᾿ ὑμῶν ἀγαϑόν τι εὑρίσκεσθαι, 
εἰ δὲ μή. ἀλλὰ δηλώσοντες ὅτι οὐχ ἐξαπατώμενοε ἀλλὰ 
πειϑόμενοι ἐξερχόμεϑα. 

82 ΤΖαῦτα ἔδοξε, χαὶ πέμπουσιν [Ἰερώνυμόν τε Ἤ λεῖον 
ἐροῦντα ταῦτα χαὶ Εὐούλοχον “ρχάδα χαὶ (ιλήσιον 
“χαιόν. οἱ μὲν ταῦτα ᾧὥχοντο ἐροῦντες. 

33 Ἔτι δὲ χκαϑημένγων., τῶν στϑατευτιν προςέρχεταε, 
Κοιρατάδης Θηβαῖος, ὃς οὐ φεύγων τὴν “Ελλάδα πε- 
ρεΐει. ἀλλὰ στρατηγιῶν καὶ ἐπα) γγελ. λόμενος εἴ τις ἢ πό-: 
λις ἢ ἔϑν Ὃς στρατηγοῦ δέοιτο" καὶ τότε προςελϑὼν ἔλε- 
γεν ὅτι ἕτοιμος εἴη ἡγεῖσθαι αὑτοῖς εἰς τὸ 4“ἔλτα χκα-. 
λούμενον τῆς Θράκης, ἔνϑα πολλὰ καὶ ἀγαϑὸ ληψϑινἢ 
το" ἔςτε δ᾽ ἂν μόλωσιν, εἰς ἀφϑονίαν παρέξειν ἔφη 

ϑάχαὶ σιτία χαὶ ποτά. ἀχούουσι ταῦτα οἱ στρατιῶται καὶ 
τὰ παρὰ ᾿Δναξιβίου ἅμμα ἀπαγγελλόμενα " ἀπεχρίνατο 
γὰρ ὅτι πειϑομένοις αὐτοῖς οὐ μεταμελήσει, ἀλλὰ τοῖς 
τὲ οἴχοι τέλεσι ταῦτα ἀπαγγελεῖ καὶ αὐτὸς βουλεύσοιτο 

δδόπερὶ αὐτῶν διτι δύναιτο ἀγαϑόν. ἐκ τούτου οἱ στρα-᾿ 
τιῶται τόν τε Κοιρατάδην ἀέγονέάι στρατηγὸν χαὶ ἔξω 

τοῦ τείχους ἀπῆλϑον. ὁ δὲ Κοιρατάδης συντίϑεται αὖ-- 
τοῖς εἰς τὴν ὑστεραίαν παρέσεσϑαι ἐπὶ τὸ στράτευμα. 

ἔχων καὶ ἱερεῖα χαὶ μάντιν χαὶ σιτία καὶ ποτὰ τῇ στρα- 
δθτιᾷ. ἐπεὶ δὲ ἐξῆλθον, δ ᾿“ναξίβιος ἔχλεισε τὰς πύλας. 

καὶ ἐκήρυξεν ὅςτις ἄν ἁλῷ ἔγδον ὧν τῶν στρατιωτῶν ὅτε" 
ϑ7πεπράσεται. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὃ Κοιρατάδης μὲν ἔχων 

τὰ ἱερεῖα χαὶ τὸν μάντιν ἧκε χαὶ ἄλφιτα φέροντες ἕίπογ- 
το αὐτῷ εἴχοσιν ἄνδρες καὶ οἶνον ἄλλοι εἴκοσι καὶ ἐλοιῶν 

31. ὑμῶν} Ἐπὶ οχδεοηΐβ ὩΌμΟΣ δα ἀπαχιρίυσῃ. Ὁ ῸΝ ᾿ 
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τρεῖς καὶ σχορόδων ἀγὴρ ὅσον ἐδυνατο μέγιστον φορ- 
τίον χαὶ “ἄλλος κρομμύων. ταῦτα δὲ χαταϑέιεγος ὡς 
ἐπὶ δάσειευσιν. ἐϑέετο. ξεν οφῶν δὲ μεταπεμινάτιενος38 
Κλέανδρον ἐχέλευε διαπρῦξ αι ὅπιυς εἰς τὸ τεῖχός τὲ 
εἰςέλϑοι καὶ ἀποπλεύσαι ἐκ Βυϊαντίου. ἐλθὼν δ᾽ ὁὃ39 
Κλέανδρος ἤϊάλα μόλις, ἔζη, διαποαξάμεν Ὃς ἤχῳ" λέγειν 
γὰρ ᾿ΑἩναξίβιον ὅτε οὐχ ἐπιτήδειον εἴη τσὺς μιὲν στοα- 
τιώτας πλησίον εἶναι τοῦ τείχους, Ξ Ξενοφῶντα δὲ ἔνδον" 
τοὺς Βυιυϊ “αντίους δὲ στασιάξειν χαὶ πονηροὺς εἶναι πρὺς 
ἀλλήλους " διίως δὲ εἰς ςἔγναι, ἕξη, ἐχέλετεν, εἰ μέλλοι σὺν 
αὐτῷ ἐχπλεῖν. ὃ μὲν δὴ “Ξενοφῶν ἀσπασάμενος τοὺς40 
στρατιώτας εἴσ᾽ τοῦ τεέχους ἄπει σὺν Ἀλεανδοω. ὁ 
δὲ Κοιρατάδης τῇ μὲν πρώτη ἡμέρᾳ οὐχ ἐκαλλιέρει 
οὐδὲ διειιέτρησεν οὐδὲν τοῖς στρατιώταις" τῇ δ᾽ ὑστε- 
ραίᾳ τὰ μιὲν ἱερεῖα εἱστήκει παρὰ τὸν βωμὸν χαὶ Κοι- 
ρατάδης -ἐστεφανωμέν ος ὡς ϑύσων- ποοςελϑὼν δὲ Τι- 
μασίων ὃ Ζαρδανεὺς χαὶ Νέων ὃ ᾿Ἱσιναῖος χαὶ «Κλεά- 
»ὼρ ὃ Ὀρχομένιος ἔλεγον Κοιρατάδῃ μὴ ϑύειν, ὡς οὐχ 
ἡγησόμενον τῇ στρατιᾷ, εἰ μὴ ἀῴδει τὰ ἐπιτήδεια. ὃ δὲ 
κελεύει διαμετρεῖσϑαι. ἐπεὶ δὲ πολλῶν ἐνέδει αὐτῷ ὥςτε41 
ἡμέρας σῖτον ἑχάστῳ γεγέ σϑαι τῶν στρατιωτιῦν. ἀναω- 
Ἰλαβὼν τὰ ἱερεῖα ἀπήει χαὶ τὴν στρατηγίαν ἀπειπών. 

ΙΑ Τ, 1. 

Πιυοῖδιιβ ἄε ἰὔπουε ἀἰσϑοπεθηεῖθιις. τα] τη] το5 αἰ Ρυϊπῖατ, 
ἀερυθῆρηβοβ σϑηῆτ Αγ᾽βίαγοδιι Απαχῖθὶϊ βυσοθβϑου- 

απ γρυθυβιχβ ϑοιιίῆαρ Τγδοῖβ. δὰ 56. ἰηνυϊζαν ϊϑ 
ν ἴδδαῖϊ οσοιστιηῖ : ααιπσιθ ἃΡ Αὐϊδίαγοθο βία εἷϑ 

ἰργάϊοτιπη οβϑϑαῖ, ΧομορΒοΣ "ὦ ϑεαῖδαμν ργοβοϊβοίταν. σομαἸο- 
16 ΟΟΡΉΣ(ΥΤΙΙ5. 

Νέων δὲ ὃ ᾿“σιναῖος χαὶ Φρυνίσχος ὃ ᾿ΑἽχαιὸς χαὶ 41 
͵ « 2 κ κι -- -- »- « 

ἰλήσιος ὃ ᾿“Ἵχαιὸς καὶ Ξανϑιχ) ῆς ὁ ᾿«ἡχαιὸς χαὶ 7 ι- 
ασίων ὃ “Ιαρδανεὺς ἐπέμενον ἐπὶ τῇ στρατιᾷ. χαὶ εἰς 
μας τῶν Θρᾳχῶν προελϑόντες τὰς κατὰ Βυζάντιον 

᾿Ἵ, Τηπΐου ἄποος (Ἰφαπουὶβ τὰοχ σουθιποσδηϊ ποπδὴ ἴαχο ὧῳ- 
ἀρτγταΐσωι δῖ. 
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ἐστρατοπεδεύοντο. χαὶ οἱ στρατηγοὶ ἐστασίαζον, Κλεά.- 
νωρ μὲν καὶ Φουνίσχος πρὸς Σεύϑην βουλόμενοι ὁ ἄγειν" 
ἔπειϑε γὰρ αὐτούς, χαὶ ἔδωχε τῷ μὲν ἵππον, τῷ δι 
γυναῖχα" Νέων δὲ εἰς Χεῤῥόνησον, οἰόμενος, εἰ ὑδὲ 
«Ἰαχεδαιμονίοις γένοιντο, παντὸς ἂν προεστάναι τοὶ 
στρατεύματος" Τιμασίων δὲ προὐϑυμιεῖτο πέραν εἶς 
τὴν ᾿“Ισίαν πάλιν διαβῆναι, οἰόμενος ἂν οἴκαδε κατε: 
ϑεῖν. καὶ οἱ στρατιῶται ταὐτὰ ἐβούλοντο. διατριβομέ 
γου δὲ τοῦ χρόνου πολλοὶ τῶν στρατιωτῶν, οἱ μιὲν τι 
ὅπλα ἀποδιδόμενοι χατὰ τοὺς χώρους ἀπέπλεον ὡς ἐδύ- 
γαντο, οἱ δὲ χαὶ [διδόντες τὰ ὅπλα χατὰ τοὺς χώρους 
εἰς τὰς πόλεις χατεμιγνύοντο. ᾿“ναξίβιος δ᾽ ἔχαιρ: 
ταῦτα ἀχούων, διαφϑειρόμενον τὸ στράτευμα " τούτωι 
γὰρ γιγνομένων ὥετο μάλιστα χαρίζεσθαι Φαρναβάζῳ. 

᾿Αποπλέοντι δὲ ᾿“ναξιβίῳ ἐκ Βυζαντίου. συναντί 
᾿.Αρίσταρχος ἐν Κυζίχῳ διάδοχος “Κλεάνδρῳ Βυϊζαντίοι 
ἁρμοστής " ἐλέ ἔγετο δὲ ὅτι καὶ ναύαρχος ὀιάδοχος, Πῶ- 
λος ὅσον οὐ παρείη ἤδη εἰς “Ἑλλήςποντον. χαὶ ᾿Αναξέ 
βιος τῷ μὲν. ̓ ἀριστάρχῳ ἐπιστέλλει ὁπόσους ἄν εὕρῃ ἐ 
Βυζαντίῳ τῶν Κύρου στρατιωτῶν ὑπολελ εἰμμένους ἀπο: 
δόσϑαι" ὃ δὲ Κλέῳναρος οὐδένα ἐπεπράχει, ἀλλὰ χὶ 
τοὺς χάμνοντας ἐθεράπευεν οἰχτείρων καὶ ᾿ἀναγκάζω: 
οἰκίᾳ δέχεσθαι" ᾿Ἁρίσταρχος δ᾽ ἐπεὶ ἦλϑε τάχιστα, οὐ! 
ἐλάττους τετρακοσίων ἀπέδοτο. “ναξίβϑιος δὲ παραπλεύ. 
σας εἰς Πάριον πέμπει παρὰ Φαρνάβαζον κατὰ τὰ συγ 
κείμενα. ὃ δ΄ ἐπεὶ ἤσϑετο “Ἵρίσταρχόν τὲ ἥκοντα, εἶ 
Βυζάντιον ἁρμοστὴ ν καὶ “Ἵναξίβιον οὐχέτι γαυαρχοῦντα 

“Ἄναξιβίου: μὲν ἠμέλησε, πρὸς ᾿«Ἱρίσταρχον δὲ διεπράτ 
τέτο τὰ αὐτὰ περὶ τοῦ Κυρείου. στρατεύματος ἅπερ κα 
πρὸς ᾿«Ἵναξίβιον. 

Ἔχ τούτου ὃ ᾿“Ἵναξίβιος χαλέ ἐσᾶς “Ξενοφῶντα χελεῦι 
πάσῃ τέχνῃ καὶ μηχανῇ πλεῖ σαι ἐπὶ τὸ στράτευμα ὦ 
τάχιστα, χαὶ συνέχειν τε αὐτὸ χαὶ συναϑροίζειν τῶ 
διεσπαρμένων ὡς ἂν τιλείστους δύνηται, καὶ παραγα 

ΕΠ; διδόντες -- χώρους ΘΧ ΠΥΤῪΣ ἘΜ τ τρη  }8 τϑροιτα νἱ 

ἄεωηταν. 4. ταῦτα ἀδεοοὶ ΠΡρυῖβ Ῥιδοίον ἄτιο5, 4υΐ οἱ τϑοῖβ δάάδαῃ 
Ῥτοποσηθα, διαφϑειρόμενον Ῥτορίον ἀκούων ἀϊοῖπιμν. Ῥτὸ δᾶ! 
φϑείρεσϑαι. 8. πάσῃ τέχνη χαὶ μηχανῇ σιμὰ πλεῦσαι ποι οὐαι 
κελεύει οοριυϊαπία 6556 ἃρρᾶατδί. 
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γόντα εἰς τὴν Πέρινϑον. διαβιβάζειν εἰς τὴν ᾿““σίαν ὅτι 
τάχιστα" χαὶ δίδωσιν αὐτῷ τριακόντορον χαὶ ἐπιστολὴν 
καὶ ἄνδρα συμπέιιπει χελείσοντα τοὺς Περινθίους ὡς 
τάχιστα Ξενοφῶντα : ποοπέιιψναι τοῖς ἵπποις ἐπὶ τὸ στοά- 

τευμα. καὶ ὃ μὲν. Ξενοφῶν διαπλεύσας ἀφιχγξ εἴται ἐπὶ 9 
τὸ στοάτευμαι." οἱ δὲ στρατεῦται ἐδέ ἔξαντο ἡδέως χαὶ 
εὐθὺς ἕίποντο ἄσμενοι ὡς διαβησόμενοι ἐχ τῆς Θράκης 
εἰς τὴν ᾿“σίαν. 

Ὅ δὲ Σεύϑης ἀχοῦσας ἥχοντα πάλιν πέιυψας πρὸς10 
αὐτὸν κατὰ θάλατταν. ἸΤηδοσάδην ἐδεῖτο τὴ ν στρατιὰν 
ἄγειν ποὸς ἑαυτόν, ὑπισχνού, μξγος αὐτῷ ὅτι ᾧετο λέ- 
Ων πείσειν. ὃ δ᾽ ἀπε ἐχρίνατο αὐτῷ ὅτι οὐδὲν οἷόν τε 

ἐϊη τούτιων γενέσϑαι. χαὶ ὁ μὲν ταῦτα ἀχοῦσας ὥχετο.11 
οἱ δὲ Ἕλληνες ἐπεὶ ἀφίχοντο εἰς Πέρινϑον, Νέων μὲν 
ποσπάσας ἐστρατοπεδεύσατο χωρὶς ἔχων ὡς ὀχταχο- 
ίους ἀνθοώπους" τὸ δ᾽ ἄλλο στράτευμα πᾶν ἐν τῷ 
χὐτῷ παρὰ τὸ τεῖχος τὸ Περινϑίων ἡ ἥν. 

, Μετὰ ταῦτα Ξενοφῶν μιὲν ἔπραττε περὶ πλοίων, 1 
ὡς ὅτι τάχιστα δὁ,ναβαῖεν. ἐν δὲ τούτῳ ἀφικόμενος 
οίσταορχος ὃ ἐκ Βυςαντίου ἁρμοστής, ἔχων δύο τριή- 
ἧς. πεπεισμένος ὑπὸ Φαρναβάζου τοῖς τε γαυχλήροις 

εἶπε μὴ διάγειν ἐλϑών τε ἐπὶ τὸ στοάτευμα τοῖς 
τρατιώταις εἶπε μὴ περαιοῦσϑαι εἰς τὴν ᾿Δσίαν. ὃ δὲ 13 
Ξενοφῶν ἔλεγεν ὅτι ᾿Αναξίβιος ἐχέλευσε καὶ ἐμὲ πρὸς 
ὕτο ἔπειιψεν ἐνθάδε. πάλιν δ᾽ ᾿«“ρίσταρχος ἔλεξεν, 
ναξίϑιος ιιὲν τοίν Ὁν οὐχέτι ,Ῥαύαρχος, ἐγὼ δὲ τῆδε ἀρ- 
οστῆής" εἶ δέ τινα ὑμῶν λήψομαι ἐν τῇ ϑαλάττῃ, χα- 
δύσω. ταῦτ᾽ εἰπὼν ᾧχετο εἰς τὸ τεῖχος. τῇ δ᾽ ὑστε-14 
ᾳ μεταπέμπεται τοὺς στρατηνοὺς χαὶ λοχαγοὺς τοῦ 

ἱτρατεύματος. ἤδη δὲ ὄντων προς τι τείχει ἐξαγγέλλει 
τῷ Ξενοφῶν τι ὅτι εἰ εἴζεισι, συλληφϑήσεται χαὶ ἢ 
οὔ τι πείσεται ἢ καὶ Φαρναβάς ω παραδοϑήσεται. 

δὲ ἀχούσας ταῦτα τοὺς μὲν προπέιπεται, αὐτὸς δὲ 
ἐν ὅτι θῦσαί τι βούλοιτο. καὶ ἀπελϑιὼν ἐϑύετο εἰ15 
θεῖεν αὐτῷ οἱ ϑεοὶ πειρᾶσϑαι πρὸς Σεύϑην (λ Ἐἰν τὸ 
ράτευ; μα. ἑώρα γὰρ αἵτε διαβαίνειν ἀσφαλὲς ὃν τριή- 

ον 
δις ἔχοντος τοῦ χωλύσοντος, οὔτ᾽ ἐπὶ Χεῤῥόνησον ἐλ: 

Ὁ 10. ὑπισχνούμενος ὅτι ᾧειο λ. πείσει» Υ. 5. 325. 14. πα- 
μὲ δοϑήσετιι Οριειννῖ ΕΠ οπιμ65 ἀναδοϑησειῖκις 
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ϑὼν καταχλεισϑῆναι ἐβούλετο χαὶ τὸ στράτευμα 
πολλῇ σπάνει πάντων γενέσϑαι ἔνϑα πείϑεσϑαι μ 
ἀνάγχη τ τιῦ ἐχεῖ ἁρμοστῇ, τῶν δὲ ἐπιτηδείων οὐδὲν ἔμε, 
λὲν ἕξειν τὸ στράτευμα. 

416 Καὶ ὃ μὲν ἀμφὶ ταῦτ᾽ εἶχεν" οἱ δὲ στρατηγοὶ χ 
λοχαγοὶ ἧχον τες παρὰ τοῦ ᾿“Ἱριστάρχου ἀπήγγελλον ὗ 
γῦν μὲν ἀπιέναι σφᾶς κελεύει, τῆς. δείλης δὲ ἥκειν" ἢ 

479. χαὶ δήλη μᾶλλον ἐδόχει ἤ ἐπιβουλή. ὃ οὖν Ξεν 
φῶν, ἐπεὶ ἐδόχει τὰ ἱερὰ χαλὰ εἶναι αὐτῷ χαὶ τῷ στρ. 
τεύματι ἀσφαλῶς πρὸς Σεύϑην ἰέναι, παραλαβὼν 1 
λυκράτην τὸν ᾿Ιϑηναῖον λοχαγὸν. χαὶ παρὰ τῶν στρ 
τηγῶν ἑκάστου ἄνδρα πλὴν παρὰ Νέωνος ᾧ ἕχαστ 
ἐπίστευεν (γετο τῆς νυχτὸς: ἐπὶ τὸ Σεύϑου στράτευι 

48εξήχοντα στάδια. ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἦσαν αὐτοῦ, ἐπιτυγχ 
γει πυροῖς ἐρήμιοις. χαὶ τὸ μὲν πρῶτον ᾧξετο μεταχέχι 
θηκέναι ποι τὸν Σεύϑην" ἐπεὶ δὲ ϑορύβου τὲ ἤσϑε 
καὶ σημαινόν των ἀλλήλοις τῶν περὶ Σεύϑην ἢ: χατέμ 
ϑεν ὅτι τούτου ἕνεχα τὰ πυρὰ κεκαυμένα εἴη τῷ Σὲ 
ϑῃ πρὸ τῶν νυχτοφυλάχων ὅπως οἱ μιὲν φύλακες ὦ 
ὑρῷντο ἐν τῷ σχότει ὄντες μήτε ὁπόσοι μήτε, ὅπου εἶ, 
οἱ δὲ προςιόντες. μὴ λανϑάνοιεν ἀλλὰ διὰ τὸ φῶς κα 

᾿ϑταφανεῖς εἰξν " ἐπεὶ δὲ σϑετο, προπέμπει τὸν ἑρμήν 
ὃν ἐτύγχανεν ἔχων, χαὶ εἰπεῖν χελεύει Σεύϑῃ ὅτι Ξε; 
φῶν πάρεστι βουλόμενος συγγενέσϑαι αὐτῷ. οἱ δὲ 7 ἤρο 

20τὸ εἶ ὁ ̓ “΄ϑηναῖος ὃ ἀπὸ τοῦ στρατεύματος. ἐπειδὴ 
ἔφη οὗτος εἰναι, ἀναπηδή σαντὲς ἐδίωχον" χαὶ ὀλὺ 
ὕστερον πάρῆσαν πελτασταὶ ὅσον διαχόσιοι, καὶ παρ 
λαβόντες Ξενοφῶντα καὶ τοὺς σὺν αὐτί ἦγον πᾷ 

21 Σεύϑην. ὃ ὁ᾽ ἣν ἐν τύρσει μάλα φυλαττόμενος, γἱ 
Ἵπποι περὶ αὐτὴν χύχλῳ ἐγχεχαλινωμένοι" διὰ γὰρ τ 

15. ἔνϑα) Τῃ ὉΒουβοῆδβο: οοπῇ. βιρτα ὙΠ]. 1. 13. 4 τ 
ζαησοπάὰ διυΐθη γεγέσϑαι ἔνϑε, 6 Ἰπδη]ὰ 5ἰηΐ τῶν δὲ ἔπιεν 
δείων οὐδὲν ἔιιελλεν ἕξειν τὸ στράτευμα. ΤΊ. Νέωνος] [5 οι, 
βϑδοθβϑισμ ἐδοοναΐ 5. 11. 418. μήτε ὑπόσοι μὴτε ὅπου εἶ 
Ἡδης 5861] ἴα ἃ ΠῚ ΘΟΠΟΙΠΠΑΥῚ 6Χ Ῥοτίουιιπι ΠΠΡγονπα, ψαυ ϑί 8} 
Ῥϑντ, μητε ὅποι εἴσι μήτε ὕποι εἰεν, ΡδγπτΩ μήτε ὅπη ἑ 

μήτε ὅπῃ μὲν εἶναι Ρτδοϊνομείιιαν. γιυ]σο μήϑ᾽ ὅπου εἶεν. Οἱ 
ΥΘΟΓΟΠΘΙΩ οχίγα ἀπ έτιπα Ρομ ἰδούαν Ηἱρρδγοβῖοὶ ΠΕ 11. 
γαρ εἰδέναι μὲν ὅτε, εἰσί που φυλαχαί, ὅπου δ᾽ εἰσὶ καὶ ὁ1 
σαι ε (ἐξ ὁπόσοι) μὴ εἰδέναι» 
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φύβον τὰς μὲν ἡμέρας ἐχίλου τοὺς ἵππους, τὰς δὲ νύ- 
χτάς ἐγχεχαλινωμένοις ἐξε λάττετο. ἐλέ γετο γὰρ καὶ πρό-22 
σϑεν Τήρης ὃ τούτου πρύγονος ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ 1 πο-- 

᾽ λὺ ἔχων στράτευ τα ὑπὸ τούτων τῶν ἀνδρῶν πολλοὺς 
" ἀπολέσαι καὶ τὰ σχευοφύρα ἀφαιρεϑῆ γα" ἦσαν δ᾽ οὗ- 
᾿ τοι Θυνοί, πάντων λεγόμενοι εἶναι μάλιστα νυχτὸς πο- 
αὶ λεμικεύτατοι. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὲς ἦσαν, πρᾶν εἰςελϑεῖν Ξενοφῶνταϑ8 
ἡ, ἔχοντα δίο οὕς βούλοιτο. ἐπειδὴ δὲ ἔνδον ἦσαν, ἢσπά-- 

πς ζοντο μὲν πρῶτον ἀλλήλους χαὶ χατὰ τὸν Θράχιον νό- 
᾿ μον χέρατα οἴνου προὔπινον" παρῆν δὲ χαὶ ἤϊηδοσά- 

ὅης τ τῷ Σεύϑῃ, ὅςπεο ἐπρέσβευεν αὐτῷ πάντοσε. ἔπειτα 4 
δὲ Ξενοφῶν ἤρχετο λέγειν, Ἔπεμψας πρὸς ἐιιέ, ὦ Σεύ- 
ϑη. εἰς Καλχηδόνα πρῶτον ϊηδοσάδην τουτονί, δεό- 

᾿μενός μου συμπροϑευμηϑῆναι πα ηωὰ τὸ στράτευμα 
ἢ χ τῆς ᾿,Ἵσίας, καὶ ὑπισχνούμενός μοι, εἰ ταῦτα πρά- 
ξαιμε, εὖ ποιήσειν, ὡς ἔφη πῆηδουάδης οὗτος. ταῦτα 55 
εἰπὼν ἐπήρετο τὸν Μδαδοαδιν εἰ ἀληθῇ ταῦτ᾽ εἰ. ὑ 

ἘΠ δ᾽ ἔφη. ὖϑις ἦλθε, Ἠϊηδοσάδης οὗτος. ἐπεὶ ἐγὼ διέ. 
Ἵ βην πάλιν ἐπὶ τὸ στράτευμα ἐχ “Παρίου, ὑπισχνούμενος, 

εἰ ἄγοιμι τὸ στοάτευνιια πρὸς σέ, τἄλλα τέ σε φίλῳ μοι 
Η͂ χρήσεσϑαι καὶ ᾿ἀδελφῷ χαὶ τὰ ἐπὶ ϑαλάττῃ μοι χω- 

οία ὧν. σὺ χρατεῖς ἔσεσϑαι παοὰ σοῦ. ἐπὶ τούτοις πά-28 
λιν ἐπήρετο τὸν ΠΤ, δοσάδην εἰ ἔλεγε ταῦτα. ὃ δὲ συν- 
ἔφη καὶ ταῦτα. Ἶϑι νῦν, ἔφη, ἀφήγησαι τούτῳ τί σοι 
᾿ἀπεχρινάμην ἐν ΚΚαλχη δόνι πρῶτον. ᾿Ἵπεκρίνω ὅτε τὸ 7 
στράτευμα διαβήσοιτο εἰς Βυζάντιον καὶ οὐδὲν τούτου 
ἕνεχα δέοι τελεῖν οὔτε σοὶ οἴτε ἄλλω" αὐτὸς δὲ ἐπεὶ 
διαβαίης » ἀπιέναι ἔφησϑα" καὶ ἐγένετο οὕτως ὥςπερ 
σὺ ἔλεγες. 1 γὰρ ἔλεγον, ἕξη, ὅτε κατὰ Σηλυβροίαν28 
ἀφίχου; Οὐχ ἔφησϑα οἷόν τε εἰναι, ἀλλ᾽ εἰς Πέρινθον 
ἐλϑόντας διαβαίνειν εἰς τὴν ᾿σίαν. Νῦν τοίνυν, ἔφη39 
ὃ Ξενοφῶν, πάρειμι χαὶ ἐγὼ χαὶ οὗτος Φρυνίσκος εἷς 
τῶν στρατηγῶν χαὶ Πολυχράτης οὗτος εἷς τῶν λοχα- 
ὧν, χαὶ ἔξω εἰσὶν ἀπὸ τῶν στρατηγῶν ὃ πιστότατος 

ἐχάστῳ πλὴν Νέωνος τοῦ ἀπνμμον, εἰ οὖν βούλειϑ0 

πιστοτέραν εἶναι τὴν πρᾶξιν, χαὶ ἐχείνους κάλεσαι. τὰ 

:- 

Υ 

' 

22. Τήρη] Εἰιϑάθπν πιθηϊτο ἤοιΐ υἱάριασ ο. 5. 1. 24, ἔπεμ - 
Ψας) ς. 1. 5. 25. αὖϑις] 5. 10. χωρίᾳ) Υ. οἂρ. ὅ. 8. 
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δὲ ὅπλα σὺ ἐλ ϑὼν εἶπέ, ὦ Πολύχρατες, ὅτι ἐγὼ χελεύα, 
χαταλιπεῖν, καὶ αὐτὸς ἑχεῖ χαταλιπιὼν τὴν μάχαιραν εἴς εϑε 

81 ᾿Αχούσας ταῦτα ὁ Σεύϑης εἶπεν ὅτε οὐδενὶ ἂν ἀπι- 
στήσειεν ᾿᾿ϑηναίων" χαὶ γὰρ ὅτι συγγενεῖς εἶεν εἰδένα 
καὶ φίλους εὔνους ἔφη νομίζειν. μετὰ ταῦτα δ᾽ ἐπε 
εἰςῆλϑον οὺὃς ἔδει, πρῶτον Ξενοφῶν ἐπήρετο Σεύϑηι 

32δ,τι δέοιτο χρῆσϑαι τῇ στρατιᾷ. ὃ δὲ εἶπεν ὧδε. Πῆαι. 
σάδης ἦν πατήρ (οι, ἐχείνου δὲ ἦν ἀρχὴ ἢϊελανόῖτα 
χὰδ ΘΘυνοὶ ὑχαὶ Ὑρανίψαι. ἐχ ταύτης οὖν τῆς χώρας 
ἐπεὶ τὰ ᾿Ὀδρυσῶν πράγματα ἐνόσησεν, ἐχπεσὼν «ὦ 
πατὴρ αὐτὸς μὲν ἀποϑνήσκει νόσῳ, ἐγὼ δ᾽ ἐξετρά. 

ϑϑφην ὀρφανὸς παρὰ ηδόχῳ τῷ νῦν βασιλεῖ. ἐπεὶ ὃ 
γεαγίσχος ἐγενόμην, οὐχ ἐδυνάμην ζῆν εἷς ἀλλοτρία 
τράπεζαν ἀποβλέπων" χαὶ ἐχαϑεῖ “ὁμην. ἐν 'δίφριος αὖτι 
ἱκέτης δοῦναί μοι ὑπόσους δυνατὸς εἰ ἄνδρας, ὅπω 
χαὶ τοὺς ἐχβαλόντας ἡμᾶς εἴ τι δυναίμην καχὸν ποι 
οίην χαὶ ζώην μὴ εἰς τὴν ἐχείνου τράπεζαν ἀποβλέπω 

β4ὥςπερ χίων. ἐχ τούτου μοι διϑδθδι τοὺς ἄνδρας χα 
τοὺς ἵππους οὺς ὑμεῖς ὄψεσϑε ἐπειδὰν ἡμέρα γένηται 
χαὶ νῦν ἐγὼ ζᾷ τούτους ἔχων, ληιζόμενος τὴν ἑμαῦτο: 
πατρῴαν χώραν. εἰ δέ μοι ὑμεῖς παραγένοισϑε, οἶμο 
ἂν σὺν τοῖς ϑεοῖς ῥαδίως ἀπολαβεῖν τὴν ἀρχήν. ταῦτ 
ἐστὶν ἃ ἐγὼ ὑμῶν δέομαι. 

8385 Τί ἂν οὖν, ἔφη ὃ Ξενοφῶν, σὺ δύναιο, εἰ ἔλϑοι 
μεν, τῇ τὲ στρατιᾷ διδόναι καὶ τοῖς λοχαγοῖς καὶ τοὶ 

βδθστρατηγοῖς ; λὲς ΟΡ, ἵνα οὗτοι ἀπαγγέλλωσιν. ὃ δ᾽ ὑπέ 
σχετο τῷ μὲν στρατιώτῃ χυζικηνόν, τῷ δὲ λοχαγῷ δι 
μοιρίαν, τῷ δὲ στρατηγῷ τετραμοιρίαν, καὶ γῆν ὃπό 
σὴν ἂν βούλωνται καὶ ζεύγη : χαὶ χωρίον ἐπὶ ϑαλάττ 

β7τετειχισμένον. Ἐὰν δέ, ἔφη ὃ Ξενοφῶν, ταῦ τὰ πειριώμε 
γοὶ μῇ διαπράξωμεν, ἀλλά τις φόβος ἀπὸ “1ἀγεδαιμο 
νίων ἦ, δέξῃ εἰς τὴν σεαυτοῦ ἐάν τις ἀπιέναι βούλητε 

ϑϑπαρὰ σέ; ὃ δ᾽ εἶπε, Καὶ ἀδελφούς 7γὲ ποιήσομαι χε 

31. συγγενεῖς} Ἀὰ Ὑφτδίπν, οαΐτι5. τιχοῦ Ῥσόσπα ἔπε Ῥαπαϊοπι 
ὮΙ, Ρτορῖεν Τότ Ῥγυοϑττιη ξὰ γοβρίοοτα δϑαῖμεπ ρυοΡ θὲ 
χοάάϊε ἰὰ ἴρβιιπὶ σπιοὰ ουδα εἱ Τ οσθο σουηττηθ φαϊοιιᾶπα ἔαΐϑε 
πεσαῖ ΤΒυσγ 465 11. 290. Ατὐοϊοῖτία δυΐθπι τοστ ΤἈγδοῖδθ ΟἿ] 
Αὐδολιεδειμας εχ Ροϊορομπεβϑὶῖβ ἰθηροσῖθιβ ποῖὰ. 32. Ὀδρουσῶ! 
Ἐὶθ επὶπι ρᾶσεραῖ δεῖμα ραῖδθσ. 
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ἐνδιφοίους χαὶ κοινωνοὺς ἁπάντων ὧν ἂν δυνώμεθα 
χτᾶσϑαι. σοὶ δέ, ὦ Ξενοφῶν, χαὶ ϑυγατέρα δώσω καὶ 
εἴ τις σοὶ ἔστι ϑυγάτηρ ,. ὠνήσομιαι Θρᾳκίῳ γόμῳ, χαὶ 
Βισάνθϑην οἴχησιν δώσω, δα ἐμοὶ χάλλιστον χωρίον 

ὁ ἐστὶ τῶν ἐπὶ ϑαλάττη. 
! 

᾿᾿ 

Ψ 

Ἵ.: 

Ἷ Τοπάϊεουθ ρτοβϑὶα οπιπος ῃγϑθῖου ΝΘΟΉΘΗΝ Οὐ πῇ 6ι5 δα ὅ8ειι-- 

ΘΙ ΓΤ ὙΠ᾿ 

ἔδδπι οοπίεπάππε. ὙῚ Βεοποντοὶθ εχοερὶϊ ρμοβεναϊο Βοβίββ. ορρυῖ- 
τατπΐ μια αι 6 Ργᾶβάα Ρο ιν. 

Ἢ “ἠκοὕσαντες ταῦτα χαὶ δεξιὰς δόντες χαὶ λαβόντες 
ἀπήλαυνον" χαὶ ποὺ ἡμέρας ἐγένοντο ἐπὶ τῷ στρατο- 
πέδῳ χαὶ ἀπήγγειλαν ἕχασταοι τοῖς πέμψασιν. ἐπεὶ δὲ 
ἡμέρα ἐγένετο, ὃ μὲν “Ἵρίσταρχος πάλιν ἐκάλει τοὺς 
στρατηγοὺς καὶ λοχαγοῦς " τοῖς δ᾽ ἔδοξε τὴν μὲν πρὸς 
“4ρίσταρχον ὁδὸν ἐᾶσαι . τὸ δὲ στράτευμα συγχαλέσαι. 
καὶ συνῆλθον πάντες πλὴν οἱ Νέωνος " οὗτοι δὲ ἀπεῖ- 
χον ὡς ἸΝ στάδια. ἐπεὶ ἐπ συνῆλθον, ἀναστὰς ΞΈενο- 
φῶν εἶπε τάδε. "ἄνδρες, διαπλεῖν μεὲν λα βουλόμεθα 
ρ ρεεονος τριήρεις ΓΧΩ κιυλύει, ὥςτε εἰς πλοῖα οὐχ 
τ᾿ἀσφαλὲς ἐμβαίνειν " οὗτος δὲ ὃ αὐτὸς χελεύει εἰς δῷς 

β ῥόνησον βίᾳ διὰ τοῦ ἱεροῦ ὅρους πορεύεσϑαι" ν δὲ 
χρατήσαντες τούτου ἐχεῖσε ἔλϑωμιεν, οὔτε ἀατονὸ ἡ ἕτε 

ἐεὑμᾶς φησιν ὥςπερ ἐν Βυζαντίῳ, οὔτε ἐξαπατήσεσϑαι 
πες, ὑμᾶς, ἀλλὰ λήψεσϑαι Ῥβὲ Σ ἀἷς οὔτε περιόψεσϑαι ἔτι 
πξώςπερ νυνὶ ἀξοιοένος ους τῶν ἐπιτηδείων. οὗτος μὲν ταῦτα 
ππλέγει" Σεύϑης δέ φησιν, ἂν πρὸς ἐχεῖνον ἴητε, εὖ ποιή- 
σειν υμᾶς. νῦν οὖν σχέψασϑε πότερον ἐνθάδε μένοντες 

γῦτο βουλεύσεσϑε ἢ εἰς τὰ ἐπιτήδεια ἐπανελϑύόντες. 
οἱ μὲν οὖν δοχεῖ, ἐπεὶ ἐνθάδε οὔτε ᾿ἀργύς οιον ἔχομεν 
ε ἀγοράζειν οὔτε ἄνευ ἀργυρίου ἐϊῦσι λαμβάνειν τὰ 

ιτήδεια, ἐπανελϑόντας εἰς τὰς κώμας ὅϑεν οἱ ἥττους 
ει λαμιβάνειν, ἐχεῖ ἔχοντας τὰ ἐπιτήδεια ἀχούοντας 

"τι τις ὑμῶν δεῖται αἱρεῖσϑαι ὅ,τε ἂν ὑμῖν δοχῇ χρά- 

38. Θρᾳχίῳ νόμῳ] Υ. Ποτοάοι. Υ 6. 

[ 



6 
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ς ποῦ 

10ήἡδέως ἀριστίόητε. Πγοῦ τοίνυν, ἔφη Ὁ Ξενοφιῶν. ἐπὲ 

11ρίζω. χαὶ τὰ μὲν φεύγοντα καὶ ἀποδιδράσχοντα ἡμεῖ 

1Ξστῆται, οὺν ὑμῖν πειρασόμεθα χειροῦσϑαι. ἐπήρετο 

43 ἹΜετὰ ταῦτα ἐδίδοτο λέγειν τῷ βουλ ομένῳ" χαὶ Ἐλ) 

1092 18. ΥΗ͂. ΟΑΡ. ΠΙ. 

τιστον εἶναι. χαὶ ὅτῳ, ἔφη, ταῦτα δοχεῖ, ἀράτω τὴν, 
χεῖρα. ἀνέτειναν ἅπαντες. ᾿“πιόντες τοίνυν, ἔφη, συ- 
σχευάζεσϑε, καὶ ἐπειδὰν παραγγέλλῃ τις, ἕπεσϑε τῷ 

; 
ἡγουμένῳ. ; 

Πετὰ ταῦτα Ξενοφῶν μιὲν ἡγεῖτο ,. ὯΣ δ᾽ ἥποντᾶ, 
Νέων δὲ χαὶ παρ᾽ ᾿ἀριστάρχου ἄλλοι ἔπειϑον ἀποτρέ- 
πεσϑαι" οἱ δ᾽ οὐχ ὑπήκουον. ἐπεὶ δ᾽ ὅσον τριάχοντα 
σταδίους προεληλύϑεσαν, ἅπαν τῷ Σεύϑης. καὶ ὃ Ξενο- 
φῶν ἰδὼν αὐτὸν προςελάσαι ἐχέλευσεν, ὕπως ὅτε πλεί- 
στῶν ἀχουύντων εἴποι αὐτῷ ἃ ἐδόχει συμφέρειν. ἐπεὶ δὲ 
προςῆλϑεν, εἶπε Ξενοφῶν, Ἡμεῖς πορευόμεϑαᾳ ὕπου μέλ- 
λει ξ ἕξειν τὸ στράτευμα τροφήν" ἐχεῖ δ᾽ ἀχούοντες χαὶ 

«ς 

σοῦ χαὶ τῶν τοῦ “Τακωνικοῦ τ βιῷ υῤέε ἃ ἂν χράτι- 
7γ- ͵ 

στα δοχῇ εἶναι. ἢν οὖν ἡμῖν ἡ ἥσῃ ὕπου πλεῖστά ἐστι, 
ἐπιτήδεια, ὑπὸ σοῦ ,"Ἰομιοῦμεν. Ἐξ, ἤὐϑις, χαὶ ὃ Σεύϑης 

32 

ἔφη, “Ἵλλὰ οἶδα κώμας πολλὰς ἀϑρόας χαὶ πάντα ἐχού. 
σας τὰ ἐπιτή δεια ἀπεχούσας ἡμῶν ὅσον διελϑόντες ἐ ἂ: 

δ᾽ ἀφίκοντο εἰς αὐτὰς τῆς δείλης, συνῆλθον οἱ στρα: 
τιῶται, καὶ εἴπε Σεύϑης τοιάδε. Ἐγώ, ὦ ἄγδρες, δέο 
μαι ὑμῶν στρατεύεσϑαι σὺν ἐμοί, χαὶ ὑπισχνοῦμαι ὑμῖ 
δώσειν τοῖς στρατιώταις Δ Ὅτ α λοχαγοῖς, δὲ χα 
στρατηγοῖς τὰ νομκεεὶ ζόμενα" ἕξω δὲ τούτων τὸν ἄξ Ξιο 
τιμήσω. σῖτα δὲ χαὶ ποτὰ ὥςπερ χαὶ νῦν ἐχ τῆς χώρα 
λαμβάνον τὲς ἕξετε" ὅπύσα δ᾽ ἂν ἁλίσκηται ἀξιώσω αὖ 
τὸς ἔχειν, ἵνα ταῦτα διατιϑέμενος ὑμῖν τὸν μισϑὸν. πο 

ἱχανοὶ ἐσύμεϑα διώχειν χαὶ μαστεύειν" ἂν δέ τις ἀνϑι 

Ξενοφῶν, Πόσον δὲ ἀπὸ ϑαλάττης ἀξιώσεις συνέπεσϑι 
σοι τὸ στράτευμα; ὃ δ᾽ ἀπεχρίνατο, Οὐδαμῇ πλεῖς 
ἑπτὰ ἡμερῶν, μεῖον δὲ πολλαχῇ. 

γον πολλοὶ κατὰ ταὐτὰ ὅτι παντὸς ἄξια λέγοι Σεύϑης . 
Ἀ 

χειμὼν γὰρ εἴη χαὶ. οὔτε οἰχαδε ἀποπλεῖν τῷ τοῦ! 
“, 

βουλομένῳ δυνατὸν εἴη, διαγενέσϑαι τὲ ἐν φιλίᾳ οἱ 
οἷόν τ᾽ εἴη, εἰ δέοι ἘΑΦΡΕΌΤΩΝ ζῆν, ἐν δὲ τῇ πολεμ. , τ ῸὩἑ κα. ὰ δἁἀ« 

8. τῶν τοῦ «“ακωνιχοῦ!] Ατὶϑϊασομῖ, 46 ψυῖριιβ 85. 7. 
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ἰἰκοίμ,» καὶ τρέφεσϑαι ἀσφαλέστερον μετὰ “Σεύϑου 
ἢ μόνους ὄντων ἀγαϑῶν τοσούτων" εἶ δὲ μισϑὸν προς- 
λήμψοιντο. εὔοημα ΔΑΝ εἶναι. ἐπὶ τούτοις εἰπε Ξενο-14 
φῶν, ΕἸ τις ἀντιλέ ἔγει, λεγέτω" εἰ δὲ κή;, ἐπεψηφις Σέτω 
ταῦτα. ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς ἀντέλεγεν, ἐπεψήφισε, καὶ ἔδοξε 
ταῦτα. εὐθὺς δὲ Σεύϑη εἰπε ταῦτα, ὅτι συστρατεύ- 
σοιντο αὐτῷ. 

ον Μετὰ τοῦτο οἱ μὲν ἄλλοι χατὰ τάξεις ἐσχήνησαν, 153 
στρατηγοὺς δὲ χαὶ λοχαγοὺς ἐπὶ δεῖπνον Σεύϑης ἐχά- 
λεσε, πλησίον κώμην ἔχων. ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ ϑύοαις ἦσαν ὡς 18 
ἐπὶ ἢ ἀξυβεὸν παριόντες, ἣν τις ἯἭΡραχ" εἰδης Ἵϊαρωνείτης᾽" 
οὗτος προςιὼν ἕἑνὶ ἑκάστῳ οὔςτινας (ὠξτο ἔχειν τε δοῦ- 
γαὶι Σεύϑῃ. ποιῶτον μὲν πρὸς Παριανούς τινας; οἱ πα-- 
θρῆσαν φιλέαν ᾿διαπραξόμενοι πρὸς Ἥϊζδοχον τὸν δου. 
σιῶν βασιλέα χαὶ δῶρα ἄγοντες αὖ τῷ τε καὶ τῇ )υναι- 
κί, ἔλεγεν τι Ἡ]ήδοκος μὲν ἄνω εἴη δώδεχα ἡμερῶν 
ἀπὸ ϑαλόττης ὁδόν, Σεύϑης δ᾽ ἐπεὶ τὸ στράτευμα τοῦ- 
τὸ εἴληφεν, ἄρχων ἔσϑιτο ἐπὶ ϑαλάττῃ. γείτων οὖν ὠν17 
ἱκανώτατος ἕσται ὑμᾶς 'χαὶ εὖ καὶ χαχῶς ποιεῖν. ἢΥ 
οὖν σωφρονῆτε, τούτῳ δώσετε ὅ,τι ἄγετε" χαὶ ἄμεινον 
Δεῖν διαχείσεται ἢ ἐὰν. Ἰήδόζῳ τῷ πρόσω οἰχοῦντι 
δῶτε. τούτους μὲν οἵτως ἔπειϑεν. αὖϑις δὲ Τιμασίωνι1 ὅ 
τῷ Ζαρδανεῖ προςελϑών, ἐπεὶ ἤκουσεν αὐτῷ εἶναι χαὶ 
ἐκπώματα χαὶ τάπιδας βαρβαριχάς, ἔλεγεν ὅτι νομίζοιτο 
ὁπότε ἐπὶ δεῖπνον χαλέσαιτο Σεύϑης ἐἰὔλτοι αὐτῷ 
τοὺς κληϑέντας. οὗτος δ᾽ ἢν μέγας ΣΡ γένηται, 
ἱχανὸς ἔσται σὲ χαὶ οἴχαδε καταγαγεῖν καὶ ἐνθάδε πλού- 
σιον ποιῆσαι. τοιαῦτα προὐμινᾶτο ἑχάστῳ προςειόν. προς-19. 
᾿ελϑὼν δὲ καὶ Ξενος ὥντι ἔλεγε, Σὺ καὶ πόλεως μεγί- 
στῆς εἶ χαὶ παρὰ Σεύϑῃ τὸ σὸν ὄγοιια μέγ στὸν ἔστι, 
χαὶ ἐν τῇδε τῇ χώρᾳ ἴσως ἀξιώσεις χαὶ τείχη λαμβά- 

14. ἐπιιυηςιζέτω} Τηνροναιῖῖνοβ Βα τισὶ οπιῖββο τὰς ΡΌπΟΥΘ 
τον Οταθοοσιτ 65. Αὐοβοβιγδίτιβ Αἰδοπδοὶ Ρ. 101. ἐμπένοντι 

δέσοι φερέτω τοιόνδε τοάγημα. Μαϊς ᾿ἰρεὶ ἀδιθυῖουοβ ἐπεψηςί- 
ζετε. -- Ῥοβίχθινιπι ταῦτα οχ ἰἰβέίρπι Πἰρυῖὶς ἀροοβϑὶς οχ {υῖθι5 
βιιρτα ὙΠ]. 2. 4... ἐβίαιιθ ροϑὶ βτγϑθσυθϑϑᾶ ἄπο αἰμῖ]ο πιοϊ δοιὰ β 
πιὰ πν Ῥρᾶτ} 0 ἀπὲθ τυϊπυσα. εἴη. Οὐδ ζιαπν ἱπάϊθιν οὐἱνὶ ροιαῖε, 

17. διαχείσεται χείσεται διιϑ οἱ οα θαζαν Θομηοί ον. 18. χα- ἢ 
Ἐ αν] ΑἸ θυ χαλέσαι. 18. χαταγαγεῖν] Ἐχϑβιθαρθαὶ ϑηῖπι. 
“ΟὟ. ν᾿ ἢν θ. 29. 

Ι 
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γεν, ὥςπερ καὶ ἄλλοι τῶν ὑμετέρων ἔλαβον, καὶ χώ- 
ραν" ἄξιον οὖν σοι καὶ μεγαλοπρεπέἕστατα ταιῆσαι Σεύ- 

“θϑην. εὔνους δέ σοι ὧν παραιγῶ" εὖ οἶδα γὰρ ὅτι ὕσῳ 
ἂν μείζω τούτῳ δωρήσῃ. τοσούτῳ είς ἢ ὑπὸ τούτου 
ἀγαϑὰ πείσῃ. ἀχούων ταῦτα Ξενοη ὧν ἠπόρει" οὐ γὰρ 
διαβεβηκει ἕχων ἐχ Πιρίου εἰ μὴ παῖδα χαὶ ὅσον 
ἐφόδιον. 

21 ᾿Επεὶ δὲ εἰςῆλϑον ἐπὶ τὸ δεῖπνον τιν τε Θουκῶν 
οἱ χράτιστοι τιῦν παρόντων χαὶ οἱ στρατηγοὶ χαὶ οἱ λο-. 
χαγοὶ τιν Ἑλλήνων χαὶ εἴ τις πρεσβεία παρῆν. ἀπὸ πό- 
λεως, τὸ δεῖπνον μὲν ἢν καϑημένοις χύχλῳ" ἔπειτα δὲ 
τοίποδες εἰςηνέχϑη σαν πᾶσιν" οὗτοι δ᾽ ἦσαν χρεῶν μιε- 
στοὶ νεγξι1), ἕν Ων, χαὶ ἄοτοι ζυμῖται μεγάλοι προςπεπεέ- 

22ΘΟΡΊ, ἐἐἕγοι ἦσαν πρὸς τοῖς χρέασι. μάλιστα δ᾽ αἱ τρά- 
σιξζαι χατὰ τοὺς ξένους ἀεὶ ἐτίϑεντο" γόιτιος γὰρ ἢν. 

καὶ πρῶτος τοῖτο ἑπιοίει Σεύϑης" ἄνελ ὄμενος τοὺς Ξ 

“πο “..»...... - «Ὁ 

πὰ» τῷ παραχειμένους ἄοτους διέχλα κατὰ μιχθὸν καὶ διεῤ- 
ῥίπτει οἷς αὐτῷ ἐδόχει, καὶ τὰ κρέα ὡςαύτιης, ὅσον μιύ-- 

ΦγΟΥ γεύσασϑαι ἑαυτιῦ χαταλιπών. χαὶ οἱ ἄλλοι δὲ χατὰ 

ταὐτὰ ἐποίυυν χαϑ᾽ οἷς αἱ τούπεζαι ἔκειντο. ᾿Τρχὰς δὲ 
τις ᾿“ούστας ὄνομα, φυγεῖν δεινός, τὸ μιὲν διαῤῥιπτεῖν 
εἴα χαίρειν. λαβὼν δὲ εἰς τὴν χεῖρα ὅσον τριχοίνιχην 

2άζρτον χαὶ χρέα ϑέμενος ἐπὶ τὰ γόνατα ἐδείπνει. χέρα- 
τα δὲ οἴνου περιξφερον, χαὶ πάντες ἐδέχοντο" ὃ δ᾽ 
“Αρύστας, ἐπεὶ παρ αὐτὸν φέρων τὸ χέρας ὁ οἰνοχόος 
ἦχεν, εἶπεν ἰδὼν τὸν Ξενοφιῦντα οὐχέτι δειπγνοῦντα, 
Ἤείνῳ, ἔφη, δός" σχολάζει γὰρ ἡδὴν ἐγὼ δὲ οὐδέπω ᾿ 

Ὡδἀχοίσας Σεύϑης τὴν φωνὴν ἠρώτα τὸν οἰνοχύον τί λέ, 
γοι. ὃ δὲ οἰνοχόος εἶπεν" ἑλληνίζειν γὰρ ἠπίστατο. ἕν- 
ξάῦϑα μὲν δὴ γέλως ἐγένετο. 

26 Ἐπεὶ δὲ προὐχιύρει ὃ πότος. εἰς λϑὲν ἃ ἀνὴρ Θὺδ 
ἵππον ἔχων λευχόν, χαὶ λαβὼν χέρας μεστὸν εἶπε, Προ. 
πίνω σοι, ὠ Σεύϑη, καὶ τὸν ἵππον τοῦτον δωροῦμιαι 
ἐφ᾽ οὗ καὶ διώχων ὃν ἂν ϑέλῃς αἱρήσεις καὶ ἀπόχω: 

Σ7ρῶν οὐ μὴ δείσης τὸν πολέμιον. ἄλλος παῖδα εἷςαγα. 
γὼν οὕτως ΟΝ κβλο προπίνων, καὶ ἄλλος ἱμάτια τὶ 

10. ἄλλοι τῶν ὑμετέρω»} ΤΙ οοι Ηἰςι. Οτ. 1. 5. 17. ἀε ΑἹ 
εἰδίαάε σοπυράγανις ϑομβηθίάοσαβ. 29, τράπεζαι) ΟἸΡος ἀἷι 
πὰ ηπθυηΐ ᾿ητοΡγοΐβ8. 
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᾽ Α ’ ᾽ 5 ’ « 

γυναιχί, χαὶ Τιαιιασίων ποοπίνων ἐδωρήσατο φιάλην τὲ 
κ - κ ΄ ὃ ϑιο » δέ, - Γ. 7ὔ ᾿ 7 ὴ 

ἀργυρᾶν χαὶ τὐἀπιδα ἀξίαν δέκα μνίν. [νήσιππὸς δέ28 
Ἴ - Ρ μὰ 2 - γ' ᾽ ᾿ 

τις “4“ϑηναῖος ἀναστὰς εἶπεν Ὅτι ἀρχαῖος εἴν νοις χάλ- 
΄ - ν ἢ - ΄ - «- ᾿ « 

λιστος τοὺς μὲν ἔχοντας διδόναι τῷ βασιλεῖ τιμῆς ἕνε- 
ΕΞ» τ . - 

χα. τοῖς δὲ μὴ ἔχουσι διδόναι τὸν βασιλέα. ἵνα χαὶ 
»,; «« δι «ς - -- - 

ἐγώ, ἔφη, ἔχω σοι διιρεῖσϑιωι χαὶ τιιᾶν, 8 δὲ Ξενοφῶν29 
- , Ἁ ’, « 

ἠπορεῖτο ὅ,τι ποιήσοι" καὶ γὰρ ἐτυγχανεν ὡς τιμτῦμε- 
Ἴ « ͵ - ἢ .. - ’ ζ Υ͂ « »ἣ 

γος ἐν τῷ πλησιαιτάτω δίφοω Σεύϑη χαϑήμενος. ὁ δὲ 
ε “ - “κ( ἥν α δι "4 - τὰ Ψ ᾿ : ΣΝ Ἀ 2 

Ηροαχλείδης ἐχέλευεν αὐτῇ τὸ χέρας ϑρέξαι τὸν οἴνο- 
Ἵ - γε « χ Υ͂ 

χύον. ὃ δὲ Ξενοφτῶν. ἤδη γὰρ τποπεπωχίὼς ἐτύγχανεν. 
ΟΦ “ Φ ἃ Ψ - «. Ν ᾽ ΝΜ ΈΞΕ νυν ἴᾳ 
ἀνέστη ϑαρῥαλέως δεξάμενος τὸ χέρας χαὶ εἶπεν, ἔγωδο 

᾿ 3 , - ες ᾿ Ἀ ν ΄ 
δέ σοι, ὦ Σεύϑη, δίδω ἐμαυτὸν χαὶ τοὺς ἐιιοὺς τού- 

ς 3 Υ )ς: γ 
τοὺς ἑταίροις φίλους εἶναι πιστοὺς, χαὶ οὐδένα ἀχοντα, 

Τὰ ». "α υν, -Όν -. ͵ 

ἀλλὰ πάντας ειἄλλον ἔτε ἐμοῦ σοι βουλομένους φίλους 
κι ᾿: - ’ 2 - ἢ - -.Φ κ᾿κ 

εἶναι. χαὶ νῦν πάρεισιν οὐδέν σὲ προοςαιτοῦντες, ἀλλὰϑ1 
᾿ “. ᾿ « «ς - ᾽ 

χαὶ προϊέιιενοι χαὶ πογεῖν ὑπὲρ σοῦ χαὶ προκινδυνεύειν 
. Σ ν" ΓΟ -κ᾿ ’ 

ἐθέλοντες" μεῖδ᾿ ὧν, ἂν οἱ ϑεοὶ ϑέλωσι. πολλὴν χω- 
« .-. ΚΖ ᾽ ΝῚ - ᾿ 

ρυν τὴν μὲν ἀπολήψη πατοῦν οὐσαν, τὴν δὲ χτήσῃ, 
- κ - -" ᾿ . ᾿" » - “ὦ 

πολλοὺς δὲ ἵπποῖς, πολλοὺς δὲ αἀνῦρας χαὶ γυναῖχας 
εἰ " . {7 δ ν Β ᾿ 

χαταχτήση. οἷς οὐ ληΐίζεσϑαι δεήσει. ἀλλ᾽ αὐτοὶ «φέ- 
’ - κων 7} ἈἉ ς Ἶ 

ροντὲς παρέσονται πρὸς σὲ δῶρα. ἀγάστὰας ῶὼ Σεύϑης32 
: κ᾿ . ἢ - 

συνεξέπιε καὶ χατεσχεδάσατο μιετὰ τοῦτο τὸ χέρας. με- 
κ -. --- ᾿ ᾽ - 

τὰ ταῦτα εἰτηλϑον χέοασί τὲ οἵοις σημαίνουσιν αὐλοῦν- 
: Ὁ 8. 7 , ἐὰν ς ’ὔ , Α 

τες χαὶ σάλπιγξιν ὠμοβοίΐναις ρυϑμοὺς τὲ καὶ οἷον 

21. πατρῴαν οὖσαν] Υ. ςαρ. 2. 32. --- χαταχτήση] ΓΑΡτὶ δἷὐὶ 
χαταστήσῃ αὐὶ χαλὰς χτήση . πηῖ5 δἱ αἰΐου οἰΐϊατη χαλὰς χατζει- 
στήση. Καλὰς ἈΠΗΠΠ Ἔββο πἰβὶ ἴρβιιπν χατά, πϑοὸ ἀδ ἰηΐεγεπο οὸ 
ςορσταπάιη δοβος, σογϊβϑι απ γοάππε νευρὰ οὕς οὐ ληΐζεσϑαι 
δεήσει. ἀλλ᾽ αὐτοὶ φέροντες παρέσονται πρὸς σὲ δῶρα. ἥδε 
ἃ Ρυουῖθει5 ἢ} ποῖ Ροββινξ πον ποϊϊουθ ἐἰϊαῖὰ βορῆγανὶ : 416 
Σι Οἵτο {παν Ρ6Ὶ 86 δι αρίᾳ δῖος πὶ ἱπορία δ᾽ῖ ἴαπν ἡἶμ1} οριιβ εβῖ 
ἀϊεῖο. ζνδοας χαὶ γυναῖχας ααῖρην εὐχὶς ἔποοϊας ἄϊσθης : βοΐαπι 
ἄνδρας ναϊ ἴτε 5. ταμέτιπη δὺτ το τ 6 αρίοβ. σοπιρίοςοεῖ νυἱάρυθειτ. 

ὡς χατεσχεδάσατο)} 1) εοσιαν βουϊρίατα συγχατεσχεδάσατο 
ἴγϑηβὶϊτ οὐ αἰϊ5 ὙἱΠ|5 ἰπ Αἰμδεπαοὶ Βᾶθο αἴονγεπες δχοιρίατῖδ. 
Νπι Επκιβίαι τις οχ ἢΠῸὺ σὲ ῬΒοῖϊις οχ βιῖαρ αδίαϊὶξ Πρ τὶς ἰάθη 

σοροϊθηϊοϑ παιΐπιι5 οἰΐαπε σοτπρηῖτὶ ἑαᾳοϊινε δαἱ ἔπιθι πὶ Ρτγδοροϑβὶῖ- 
Ἐομ6 πὶ τοὶ ἱρϑὶ σοπίγηνίαπι. 1}. ΤΒγασισ μος ποτ "Ϊαῖο 1,65. μ. 
Ὅσ7. Ε. Θρᾷχες ἀχυάτῳ χρώμενοι χαὶ χατὰ τῶν ἱματίων χα-- 
"κάμαν ας χαλὸν χαὶ εὐϑαιμο»» ἐπιτήδευμα ἐπιτηδεύειν γομί- 

ΤᾺ 
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’ Σ 

δϑιμαγάδι σαλπίζοντες. καὶ αὐτὸς Σεύϑης ἀναστὰς ἀνέχραγέ 
Ἁ 

τε πολεμιχὸν ὧν ἐξήλατο ὥςπερ βέλος φυλαττόμενος 
͵ 

μιάλα ἐλ ἀφρῶς. 8 ςηέεσαν δὲ χαὶ γε ἑλωτοποιοί. 
“4 ὋὩςς ὁ᾽. ἦν ἥλιο ἐπὶ δὺσ : Ἕλλη- 34 ΤΡ Ὁ ͵ ς ἐπὶ. δὺ ἡ ἰῷ ἀνέστησαν. οἱ Ἕλλη 

γες χαὶ εἶπον ὅτι ὡθα γυχτοφύλαχας ἡαθϑτᾶρα, χαὶ 

σύνϑημα παραδιδόναι. χαὶ Σεύϑην ἐχέλειον παραγγεῖς- 
λαι ὕπως εἰς τὰ “Πλληνιχὰ αὐδάτόη δὰ μηδεὶς τῶν θρς- 
χῶν εἴςεισι γυχτός" οἵ τε γὰρ ΡΟΝ Θρῷχες ὑμῖν 

ς ε ͵ ς ᾿ υ-- 

καὶ ἡμῖν οἱ φίλοι. ὡς δ᾽ ἐἔξήεσαν, συναγέ ἕστη ὃ Σεύϑης 
ἐ 9 «7 ἼἾἿ Ὕ Ν ἈΝ ν 2 

βδϑοῦδέν τι μεϑύοντι ἑοιχῶς. ἐξελθὼν δ΄ εἰπὲν αὐτοὺς 
. 3 τοὺς στρατηγοὺς ἀποχαλέσας, Ὦ ἄνδρες, οἱ πολέμιοι 

,ὔ ξ - 2 27 ς 

ἡμῶν οὐχ ἰσασί πῶ τὴν ἡμετέραν συ μμαχίαν" ἢν οὖν 
ἔλϑωμεν ἐπ᾿ αὐτοὺς πρὶν φυλάξασϑαι (ὥςτε μὴ ληφϑῆ- 
ναὶ ἢ παρασχευάσασϑαι ὡςτε ἀμύνασθαι, μάλιστα ἂν 

δθλάβοιμεν χαὶ ἀνϑοώτιους χαὶ χρήματα. συνξ πίνουν ταῦ-- 

τὰ οἱ στρατηγοὶ χαὶ ἡγεῖσθαι. ἐκέλευον. ῦ δ᾽ ἐὐπτὲ; α- 
ρασκευασάμενοι ἀναμιένετε" ἐγὼ δὲ ὑπόταν χαιρὸς ἢ 
ἥξω πρὸς ὑμᾶς, χαὶ τοὺς πελταστὰς χαὶ ὑμᾶς ἀναλα- 

ϑγβὼν ἡγήσομαι ἘΠῚ τοῖς ϑεοῖς. χαὶ ὑ Ξενοφῶν εἶπε, 
Σχέ 'αι τοίνυν, εἴπερ νυχτὸς πορευσόμεθα. εἶ ὁ “Ἔλλη- 
γιχὺς νόμος χάχλιον ἔχει" μεϑ" ἡμέραν μὲν γὰρ ἐν ταῖς 
πορείαις ἡγεῖται τοῦ στρατεύ ματος ὑποῖον ἄν ἀεὶ πρὸς 
τὴν χώραν συμφέρῃ, ἐάν τὲ ὁπλιτικὸν ἐάν τε πελταστι- 
κὸν ἐάν τε ἱππιχόν" νύχτωρ δὲ νόμος τοῖς ᾿Ελλησιν 

58γγεῖσϑαί ἐστι τὸ βραδύτατον" οὕτω γὰρ ἥχιστα δια-, 
σπᾶται τὰ στρατεύματα χαὶ ἥκιστα λανϑάνουσιν ἀπο- 
διδράσχοντες ἀλλήλους" ὁ : δὲ διασπασϑέντες πολλάχις 
καὶ περιπίπτουσιν ἀλλήλοις καὶ ἀγνοοῦντες χαχῶς ποι- 

δο0οῦσι καὶ πάσχουσιν. εἶπεν οὖν Σεύϑης, ᾿Ορϑῶς τε λές 

[Ὁ 

ὐὐἶνὸς ὦ ας 

γετε χαὶ ἐγὼ τῷ γόμῳ. τῷ ὑμετέρῳ πείσομαι. χαὶ ὑμεῖς 
ή 

μὲν ἡγεμόνας δώσω τιῦν πρεσβυ τάτων τοὺς ἐμπειροτά-. 
του τῆς χώρας, αὐτὸ δ᾽ ἐς ἕψομαι τελευταῖος τοὺς ς 
ἵππους ἔχων" ταχὺ γὰρ πριῦτος ἂν δέη παρέσομαι. 
σύνϑημα δ᾽ εἶπον “«ϑηναίαν χατὰ τὴν συγγένειαν. ταῦτ 
εἰπόντες ἀνεπαύοντο. 

τῆς μαγαάδι] Ηᾶπο ἀαϊ᾽νὶ ἔουπιατη,, εἴϑ: ΤΠΙἸΡΥῪῚ τ ΠΟ 65 μεγάδιν 
νεῖ μενάδιν Ῥυϑδθξυ αϑ8 μαγάδιδι Ρτοάθυθ υἱἀθαπῖιν, Βαθοῖ εἴἴδτα 
Αὐβεπδοιις Ρ. 694. ἔς 035. ἃ, ΡΒ, 636. 6. πϑαῖια 15 8015. 

99. ᾿ϑηνεία»)} ΜΙ. γαυΐαπὶτ Πυνὶ ἣν ἔοσιαα ποχρΐηῖδ ΠΣ 
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Ἡνίχα δ᾽ ἦν ἀμιφὶ μέσας γύχτας,. παρῆν Σεύϑης40 
ἔχων τοὺς ἱππέας τεϑωρακισμένους χαὶ τοὺς πελταστὰς 
σὺν τοῖς ὅπλοις. χαὶ ἐπεὶ παορέδωχε τοὺς “ἡγεμόνας, οἱ 
μιὲν ὑπλῖται ἡγοῦντο, οἱ δὲ πελτασταὶ ἑΐποντο, οἱ δ᾽ 
ἱππεῖς. ὠπισϑοφυλάκουν. ἐπεὶ ὁ ἡμέρα ἦν, ὃ Σεύϑης 41 
παρήλαυνεν εἰς τὸ πρόσϑεν καὶ ἐπήγνεσε τὸν Ἑλληνικὸν 

7 

γόμον " πολλά άκις γὰρ ἔφη νύχτωρ αὐτὸς καὶ σὺν ὑλέ-. 
γοις πορευόμενος ἀποσπασϑῆναι σὺν τοῖς ἵπποις ἀπὸ 
τῶν πεζῶν" νῦν δ᾽ ὥςπερ δεῖ ἀϑρόοι : πάντες ἅμα τῇ 
ἡμέρᾳ φαιγόμεϑιι. ἀλλὰ ὑμεῖς μὲν περιμένετε αὐτοῦ 
καὶ ἀναπαύεσϑε, ἐγὼ δὲ σχεψάμενός τι ,ἧἥξω.. ταῦτ᾽ εἰ-45. 
πιὼν ἤλαυγε δι᾿ ὕθους δὺόν τινα λαβών. ἐπεὶ δ᾽ ἀφέ- 
κετο εἰς χιό; γι. πολλήν, ἐσχέινατο εἰ εἴη ἴχνη ἀνϑρώπων 
ἢ 7 πρύσω ἡγούμενα ἢ ἐναντία. ἐπεὶ δὲ ἀτριβῆ. ἑώρα τὴν 
ὁδόν, ἥχε ταχὺ πάλιν καὶ ἔλ ἐγέν, “ἄνδρες, καλῶς ἔσται ,.4.3: 
ἢν θεὸς ϑέλῃη" τοὺς γὰρ ἀνϑοώπους δὐσόρο ἐπιπεσόν 
τες. ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἡγήσομαι τοῖς ἵπποις, ὅπως ἂν τινῶ 
ἴδωμεν, μὴ διαφυγὼν σημήνῃ τοῖς πολεμίοις " ὑμεῖς δ᾽ 

- ἕπεσϑε" χἂν λειφϑῆτε,. τί στίβῳ τῶν ἵππων ἕπεσϑε. 
ὑπερβάντες δὲ τὰ ὄρη ἥξομεν εἰς χώμας πολλάς τε καὶ 
εὐδαίμονος. 

Ἡνίχα δ᾽ ἦν μέσον ἡμέρας, ἤδη τε ἦν ἐπὶ τοῖς 44. 
ἄχροις χαὶ χατιδὼν τὰς χώμας ἧἦχεν ἐλαύνων πρὸς τοὺς 
ὁπλίτας χαὶ ἔλεγεν, φήσω ἤδη καταϑεῖν τοὺς μὲν 
ἱππέας εἰς τὸ πεδίον, τοὺς δὲ πελταστὰς ἐπὶ τὰς χώ-- 
μας. ἀλλ᾽ ἕπεσϑε ὡς ἂν δύνησϑε τάχιστα, ὕπως ἐάν 
τις Μφιστῆται , ἀλξησϑε. ἀκούσας ταῦτα ὃ Ξενοφῶν 453: 
κατέη ἀπὸ τοῦ ἵππου. καὶ ὃς ἤρετο, 1 χαταβαίνεις 
ἐπεὶ σπεύδειν δεῖ; Οἶδα, ἔφη, ὅτι οὐχ ἐμοῦ μόνου δέγ" 
οἱ δ᾽ ὁπλῖται ϑάτεον δραμοῦνται καὶ ἥδιον. ἐὰν καὶ 
ἐγὼ. πεζὸς ἡγῶμαι. μετὰ ταῦτα ᾧχετο, χαὶ Τι ασίων 48 
μετ᾽ αὐτοῦ ἔχων ἱπτπιεῖς ως τετταράκοντα τῶν Ἕλλή-- 
γΥ. Ξενοφῶν δὲ παρηγγύησε τοὺς εἰς τριάκοντ ἔτη 
παριέναι ἀπὸ τῶν λόχων εὐζώνους. χαὶ αὐτὸς μὲν ἐτρό-- 

᾿φοϊεπεῖόεε, 5εά, υἱὖ τηοποὲ Ἐιγβελι μῖτι5. ἀεὶ στη... οἰΐδπη ρυόβαθ Ατ- 
Ἐξρουτιν τιϑἰταῖα. ἀοπδο πν ἶογρα Αἰσαο ἡ {ἡ κἴτι νοσανῖ σορρθυαηῖ. 
“Γυιπε οπῖτη “ϑηνῦ ἴουθαμν ἱπν α εἶ556. Θμος ογοάδϊ οαἵ ποὴ στο 
ΑἸΒῚ] 5. στ θαΐνν ἔοΥΎτ ΣΤῊ ΠΟ} }8 ὌΝ Ρτορυίαπν διῖπν ἢ} }11-- 
βιι5 μα δεῖτν ΟΡ ϑο ον 556. τὸ χατὰ τὴν συγγ ἕγεια»} ν. ξὰρ. 2. δ Γ. 
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χαξε τού τοὺς ἔχων, Κλεάνωρ δ᾽ ἡγεῖτο τῶν ἄλλων )- 
λήνων. ἐπεὶ δ᾽ ἐν ταῖς κώμαις ἦσαν, Σεύίϑης ἔχων ἑ ὅσο» 
τριάκοντα ἱππέας προςελάσας εἶπξ, Τάδε δή, ὦ Ξενο- 
φῶν, ἃ σὺ ἔλεγες" ἔχονται οἱ ἄνθρωποι" ἀλλὰ γὰρ 
ἔρημοι οἱ ἱππεῖς οἴχονταί μοι ἄλλος ἄλλῃ διώκων" χαι 
δέδοικα μὴ συστάντες ἀϑοόοι ποῦ καχὸν τι ἐργάσων- 
ται οἱ πολέμιοι. δεῖ δὲ καὶ ἐν ταῖς κώμαις καταμένειν 

ἀϑτινὰς ἡμῶν μεσταὶ γάρ εἶσιν ἀνϑρώπων. .41λλ᾽ ἐγὼ 

ἂν 

μέν, ἔφη, ὃ Ξενοφῶν, σὺν οἷς ἔχω τὰ ἄκρα χαταλέψο- 
μαι" σὺ δὲ Κλεάνορα χέλειε διὰ τοῦ πεδίου παρατεῖ- 
γαι τὴν φἀλαγγα πυρὰ τὰς χκώμκμις. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐποί- 
σαν, συνηλίσϑησαν ἀνδράποδα μὲν ὡς χίλια, ρόες δὲ 
ὀιεςχίλιοι, πρόβατα ἄλλα μύρια, τότε μὲν δὴ αὐτοῦ ηὖ- 
λίσϑησαν. 

ΘΑ ἘΝ, 

ὈΠΑρξοσίσμ Βοβίζιπιν τἱσοὸβ ἴρτὶ ἀεϊεῖ δειῖῆες, ἑάρπιηηθ 56 
εἰς. πὶ τεάραπε, ξασζιτειπη πϊπϑέιγ. ᾿σϊίων δυϊοϊτίαυν 56 μεΐεγε 
οἰηνϊαπῖες. ποςῖρ τορμεηΐς ὅσβϑεοοβ, 4] Ρτθρίον σῖμ ἔγίσογβ ἰ6- 
εἴα βιιρίεγαπε, ἱπνδάτπε βεοισοβ, βεά σερεϊβὶ ᾿ἴπ Βέάξων ἃν ὅδι-- 
τὰς ταηάρμν τεοϊρίακιεις. . 

Τῇ ὁ᾽ ὑστεραίᾳ χαταχαύσας ὃ Σεύϑης τὰς χεύμιας 
παντελῶς χαὶ οἰχίαν οὐδεμίαν λιπών. ὅπως φύβον ἐν- 
θείη χαὶ τοῖς ἄλλοις οἷα πείσονται. ἂν μὴ πείϑωνται, 
ἀπεήει πάλιν. χαὶ τὴν μὲν λείαν ἀπέτεμψε διατίϑεσθαι 
Ἡρακλείδην εἰς Πέρινϑον, ὅπως ἄν μισϑὺς γένοιτο τοῖς 
στρατιώταις " αὐτὸς δὲ καὶ οἱ Ἕλληνες ̓ ἐστρατοπεδεύον- 
το ἀνὰ τὸ Θυνῶν πεδίον. οἱ δ᾽ ἐχλι πόντες ἔφευγον εἰς 
τὰ ὀρη. ἦν δὲ χιὼν πολλὴ χαὶ ᾧἴχος οὕτως ὥςτε τὸ 

ὕδωρ ὃ ἐφέροντο ἐπὶ δεῖπνον ἐπήγνυτο καὶ ὃ οἶνος. ὃ 
ἐν τοῖς ἀγγείοις, χαὶ τῶν Ἑλλήνων πιολλῶν χαὶ ῥῖνες 

47. ἃ σὺ ἔλεγες} Παες «τπῖπὶ δὰ φγοχΐπηβ Χεπορβομῖς ἀϊοία 
τεϑρῖσοια πεηιεαμξ, δὰ ἱποοιιοία ὁ θιαςο ἃΡ' γρημο δχργοῖξε. 
οαἰπϊδξι5 5. 37. 566. ςΟΠητμ ὁτηογαῖα γοΐευτὶ ὕροεξξρ οϑῖς εἰξὶ {δὲ 
πορειστιπι ἴξιαριις ἀϊοῖτεγ. 4. ἀπέπεμινε διατίϑεσϑιαι Ἥρα- 
χλείδην} Εν. Τἀρ.- π᾿. 3. ᾿ἀμερῖεα Ρἰϑεῖστις. ΠΡ υῖ “μρακλείδη. Ης- 

τα] 1465 εμΐπὰ ο ϑεαῖβε εζαῖ. Υ οάρ. 3. 16. 
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ἀπεχαίοντο καὶ ὦτα. χαὶ τότε δῆλον ἐγένετο οὗ ἕγεχα 4 
οἱ Θρᾷκες τὰς ἀλωπεκίδας ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς φοροῦσι 
χαὶ τοῖς ὠσί, χαὶ χιτῶνας οὐ μόνον περὶ τοῖς στέρνοις 
ἀλλὰ καὶ περὶ τοῖς μηροῖς, χαὶ ζειρὰς. μέχρι τῶν πο- 
δῶν ἐπὶ τῶν ἵππων ἔχουσιν, ἀλλ᾽ οὐ χλαμύδας. ἀφιεὶς 5 
δὲ τῶν αἰχμαλώτων ὃ Σεύϑης εἰς τὰ ὕρη ἔλεγεν ὅτι 
εἰ μὴ χαταβήσονται οἰχήσοντες καὶ πείσονται, ὅτι χα- 
ταχαΐσει χαὶ τοΐτων τὰς κώμας χαὶ τὸν σῖτον, χαὶ 
ἀπολοῦνται τῷ λιμῷ. ἐχ τούτου κατέβαιν ΟΡ καὶ γυναῖ- 
χες καὶ παῖδες καὶ οἱ πρεσβύτεροι" οἱ δὲ γεώτεροι ἐν 
ταῖς τπὸ τὸ ῦρος κώμαις ηὐλίζοντο. χαὶ ὃ Σεύϑης κα- θ᾽ 
ταμαϑὼν ἐκέλευσε τὸν Ξενοφῶντα τῶν ὑπλιτιν τοὺς 
νευτάτους λαβόντα συνεπισπέσϑαι. καὶ ἀναστάντες τὴς 
γυχτὸς ἅμα τῇ ἡμέρᾳ παρῆσαν εἰς τὰς κώμας. χαὶ οἱ 
μὲν πλεῖστοι ἐξέφυγον " πλησίον γὰρ ἣν τὸ ὄρος" ὅσους 
δὲ ἔλαβε κατηχόντισεν ἀφειδῶς δούθηξὰ 

᾿Επισϑένης δ᾽ ἦν τις Ὀλύνϑιος παιδεραστής ὩΣ 
ἰδὼν παῖδα καλὸν ἡβάῥαντὰ ἄρτι πέλτην ἔχοντα μέλ-- 
λοντα ἀποϑνήσχειν, προςδοαμὼν Ξ' Ξεγοφῶντα, ἱχέτευσε 
δοηϑῆσαι χά δὲ καλῷ. καὶ ὃς πδυλϑὼν τῷ Σείϑῃ 8 
δεῖται μὴ ἀποχτεῖναι τὸν παῖδα, χαὶ τοῦ ᾿Ἐπισϑένους 
δεηγεῖται τὸν τρύπον, καὶ ὅτι λόχον ποτὲ συνελέξατο 
σχοπῶν οὐδὲν ἄλλο ἢ εἴ τινὲς εἶεν καλοί, καὶ μετὰ τού- 
τῶν ἦν ἀνὴρ ἀγαϑός. ὃ δὲ Σεύϑης 1 ἤρετο, Ἢ χαὶ ϑέ. 9 
λοις ἄν, (ὦ ᾿Επίσϑενες, ὑπὲρ τούτου ἀποϑανεῖν ς; ὃ δ΄ 
εἶστεν ἀνατείνας τὸν τράχηλον, Παῖε, ἔφη, εἶ χελείει ὃ 
παῖς καὶ μέλλει χάριν εἰδέναι. ἐπήρετο ὃ Σεύϑης τὺν10 
παῖδα εἶ παίσειεν αὐτὸν ἀντ᾽ ἐχείνου. οὐχ εἴα ὃ παῖς, 
ἀλλ᾽ ἱχέτετε μηδέτερον καταχαΐίνειν. ἐνταῦϑα δὴ ἢ Ἐπι- 
σϑένης περιλαβὼν τὸν παῖδα εἴσχιεν, 32ρα σοι, ὦ Σεύ- 
ϑη, περὶ τοῦδέ μοι διωμάχεσϑαι" οὐ γὰρ μεϑήσω τὸν 
παῖδα. ὃ δὲ Σεύϑης γελῶν ταῦτα μὲν εἴα " ἔδοξε δὲ11 
αὐτοῦ αὐτοῦ αὖ λισϑῆναι, ἵνα μὴ ἐχ τούτων τῶν χω- 
μῶν οἱ ἐπὶ τοῦ ὕρους τρέφοιντο. χαὶ αὐτὸς μὲν ἐν τῶ 
πεδίω ὑποκαταβὰς ἐσχήνου, ὃ δὲ Ξενοφῶν ἔχων τοὺς 
ἐπιλέχτους ἐν τῇ ὑπὸ τὸ ὅρος ἀνωτάτω χώμῃ, καὶ οἵἱ 

5. ὅτι «οεὐὐόδν πὰ ἄροςξ ἴθ το τἰτιὶ. Ὗ εἰταῖϊςαἴπια Οταθεοῖς ἴἢ 
Ηϊς ζουπι]ῖς τὰ} 15 ποσὶ σρια. Εχομρίαμι σὶρ Υ͂. 6. 19. 
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ὄλλοι Ἕλληνες ἐν τοῖς ὀρείοις καλουμένϑις Θρᾳξὶ πλη- 
σίον κατεσχήγησαν. 

12 Ἔχ τούτου ἡμέφαι οὐ πολ)αὶ διετρίβοντο, χαὶ οἱ ἐκ 
τοῦ ὄρους Θρᾷκες καταβαίνοντες τιοὺς τὸν Σεύϑην περὶ 
σπονδῶν χαὶ δμήρων διεπράττοντο. χαὶ ὁ Ξενοφῶν ἐλ- 
ϑὼν ἔλεγε τῷ Σεύϑῃ ὅτι ἐν πονηροῖς τύποις σχηγίῦεν 
χαὶ πλησίον εἶεν οἱ πολέμιοι" ἥδιόν τ΄ ἂν ἕξω αὐλίξάα 
σϑαι ἔφη ἐν ἐχυροῖς χωρίοις μᾶλλ ον ἢ ἐν τοῖς στεγγοῖς, 

ἐϑῶςτε ἀπολέσϑαι. ὃ δὲ ϑαῤρδεῖν ἐχέλευε χαὶ ἔδειξεν διιή-- 
ρους παρόντας αὐτῷ. ἐδέοντο δὲ χαὶ τοῦ Ξενοφῶντος 
χαταβαίνοντές τινὲς τιν ἐκ τοῦ ὄρους σὺ μπρᾶξαί σφισι 
τὰς σπονδάς. ὃ δ᾽ ὡμολύγει χαὶ θαῤῥεῖν ἐχέλετε χαὶ 
ἠγγυᾶτο μηδὲν αὐτοὺς χαχὸν πείσεσϑαι πειϑομένους 
Σεύϑη. οἱ δ᾽ ἄρα ταῦτ᾽ ἔλεγον κατασχοπῆς ἕνεκα. 

14 ΤΖαῦτα μὲν τῆς ἡμέρας ἐγένετο" εἰς δὲ τὴν ἐπιοῦ-- 
σαν γύχτα ἐπιτίϑενται ἐλ ϑόντες ἐχ τοῦ ὄρους οἱ Θυνοί. 
χαὶ ἡγεμὼν μὲν ἦν ὃ δεσπότης ἑκάστης τῆς οἰκίας " 
χαλεπὸν γὰρ ἣν ἄλλως τὰς οἰχίας σκότους ὄντος. ἀγεῦ- 
ρίσχειν ἐν ταῖς κώμαις “- χίξ γὰρ αἱ οἰχίαι χύχλῳ πε- 
ριεσταύρωντο μεγάλοις σταυροῖς τῶν προβάτων ἕγεχά. 

5ἐπεὶ δ᾽ ἐγένοντο χατὰ τὰς ϑύρας ἑχάστου τοῦ οἴχήμια- 
τος. οἱ μὲν εἰςηχόντιζον, οἱ δὲ τοῖς σχυτάλοις ἔβαλλον, 
ἃ ἔχειν ἔφασαν ὡς ἀποχόψοντες τῶν δοράτων τὰς }6γ- 
χας, οἱ δ᾽ ἐνεπίμπρασαν, καὶ Ξενοφῶντα ὀγομαστὶ χα- 
λοῦντες ἐξιόντα ἐκέλευον ἀποϑνήσκειν, " αὐτοῦ ἔφασαν 

θχαταχαυϑήσεσθϑαι αὐτόν. χαὶ ἤδη τε διὰ τοῦ ὀρύφου 
ἐφαίνετο πῦρ, χαὶ ἐντεϑῳροιχισμένοι οἱ περὶ Ξενοφῶν- 

τα ἔνδον ἦσαν ἀσπίδας χαὶ μαχαίρας καὶ χράνη ἔχον- 
{ζὲς,. χαὶ Σιλαν ὃς Π]αχέστιος ἐτῶν ἤδη ὡς ὀὑχτωχαίδεχα 
ὧν σημαίνει τῇ σάλ; πιγγι" χαὶ εὐϑὺς ἐχπηδῶσιν ἐσπα- 

17σιμιένοι τὰ ξίφη χαὶ οἱ ἐκ τῶν ἄλλων σχηνωμάτων. οὗ 
δὲ Θρᾷκες φεύγουσιν, ὡςπερ δὴ τρόπος ἦν αὐτοῖς, ὃπι- 
σϑεν κα ριβαλλέ ὀμενοι τὰς πέλτας" καὶ αὐτῶν ὑπεραλλο- 

[9 Ζ, οὐ πολλαΐῇ Ούτπ τὲ πολλαὶ ἱπ ρῥ]ευίσαιε βουϊρέαπι" βἰε 1- 
δυῖὶβ τρεβουῖθαδ, ΡτΟΡΡ ΠῚ: οοηϊδοίιστα Θομμοί εν ἡμέραι τὲ οὐ 
πολλαί. 15. ἔφασαν; Ηΐυῖα5 νεὰθὶ ἰάθπν τἰβιι5 Υ. 3. 31. ἀλέ- 
σχέσϑαι γὰρ ἔφασαν τῷ δρόμω. 16. αχέστιος] Ἐσουταᾶμπν Βᾶπο 
» Οὐχ δ, “αοὰ Ρἰδεισηαθ, Ιάχιστος εϑὶ, ἀϊδβθεῖθ ἐθδαϊας ϑέ6-- 
μηδμτις Ἡρκαλεδοι 
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[ Ἁ Ἁ υ ’» ; ᾿ ’ὔ 

μένων τοὺς σταυροὺς ἐληφϑησάν τινὲς χϑεμοασϑέντες 
- - - - - «ς Ὁ 2 , 

ἐνεχομένων τῶν πελτῶν τοῖς στατνροῖς" οἱ δὲ χαὲ ἀπέ- 
Β ᾿ ’ ». ««)ς ς ἦν, ἐ - Ἶ 

ϑανον διαμαρτόντες τῶν ἐξόδων" οἱ δὲ Ἕλληνες ἐδίω-- 
φι. -- -- - -- ς 

χον ἔξω τῆς χώμης. τῶν δὲ Θυνῶν ὉτὙὉποστραφέντες τι-18 
»- ’ὔ ’ 

γὲς ἐν τῷ. σχύτει τοὺς παρατρέχοντας παο᾿ οἰχίαν καιο-- 
- -.- - τ -- ὔ ᾿ . ὋΣ 

μένην ἠχόντιζον εἰς τὸ φῶς ἐχ τοῦ σχότους " χαὶ ἕτρι- 
ς , ᾿ δ όανν . ν ι , 

σαν Ἰεοώνυμόν τὲ Εὐοδέα λοχαγὸν καὶ Θεογένην ,41ο-- 
κ ὃ " ἄμον ι χέῳ, , ἊΣ 

χρὸν λοχαγόν" ἀπέϑανε δὲ οὐδείς " χατεχαύϑὴη μιέντοι 
7 , ,ν τ ν᾿ ᾽ὔ 

χαὶ ἐσθής τινων χαὶ σχεύη. Σευϑὴης δὲ ἣχε βοηϑησων19 
- - “- ’ ν᾿ ἈΝ Ἰ Ἁ 

σὺν ἑπτὰ ἱππεῦσι τοῖς ποώτοις καὶ τὸν σαλπιγκτὴν 
ι , Ὕ - 6 , 

ἔχων τὸν Θράχιον. χαὶ ἐπείπεο ἤσϑετο, ὅσονπερ χούνον 
- ’ - “ 

ἐβοήϑει, τοσοῦτον καὶ τὸ χέρας ἐφϑέγετο αὐτῷ" ὥςτε 
-- δ ’ - . “ . 

χαὶ τοῦτο φόβον σειιπαρέσχε τοῖς πολεμιίοις: ἐπεὶ ὁ 
3 Πρ κα, ὁ ι κα ο' γ7 δ... Δ 

ηλϑθϑεν, ἐδεξιοῦτο τὲ χαὶ ἕλεγεν οὁτε οἴοιτο τεϑγεῶτας πολ- 
Ἁ «ς ᾽ὔ 

λοὺς εὐοήσειν. 

Ἔχ τούτου ὁ Ξενοφῶν δεῖται τοὺς ὁμήρους τὲ αὖ-“0 
»-- - κι κι Ἢ ᾽ ͵; : γ 

τῷ παραδοῦναι χαὶ ἐπὶ τὸ ὅρος, εἶ βούλεται, συστρατεύ-- 
.Ν ͵ - -Ὕν Ε, ς ᾿ Ἵ 

ἐσϑαι" εἰ δὲ τη, αὐτὸν ἐῶσαι. τῇ οὖν τὉ]]οτεραίᾳ παρα-21 
ω ς- τ΄ " ν “, χὰ ῶ ; ΔΥ δ) 
δίδωσιν ὁ Σεύϑης τοὺς οιιήρους, πρεσβυτέρους ἄνδρας 
Ὑ ᾿ ς Ὺ - 2 - 

ἤδη, τοὺς χροατίστους. ὡς ἔξασαν, τῶν ὀρεινῶν, καὶ 
) - , ἂν ἅ' , γ᾽ς. ἥ τ᾿ εἾ 

αὐτὸς ξογεται σὺν τῇ δυνάμει. ἤδη δὲ εἶχε χαὶ τοιπλα- 
᾿ ἊΣ εἰν αχι ἰχν υλία ν ιν ες ς - λον 

σίαν δύναμιν ὁ Σεύϑης" ἐκ γὰρ τῶν Οδουσῶν ἀκούον- 
ει ’ ς ,ὔ »"α Ἢ ᾽ὕ 

τὲς ἃ πράττοι ὁ Σεύϑὴης πολλοὶ χατέβαινον συστρατευ-- 
᾽ ς ..Α ΘίΗΩ ᾿ 5: 2 ἂν δ᾿ ΑΚ ΔΒ " ΑΞ 

σόμενοι. οἱ δὲ Θυνοὶ ἐπεὶ εἶδον ἀπὸ τοῦ ὄοους πολλοὺςος 
«ς - ΄ - ͵7ὔ - ᾿ ἂν," 

εἰν ὁπλίτας, πολλοὺς δὲ πελταστάς, πολλοὺς δὲ ἱππεῖς, 
, «Α΄ ’ « . 

καταβάντες ἱχέτευον σπείσασθαι, καὶ πάντα ὡμολόγουν 
4 ᾿ , κ ὡ ’; Ἢ »Ὰ ς , ἮΝ “ἣν ’; ΟἿ 

ποιήσειν χαὶ τά πιστὰ λαιιϑάνειν ἐχέλευον. ὁ δὲ Σεὺ-23 
;᾽ ϑιαυθ - ᾿ α 

ϑης καλέσας τὸν Ξενοφῶντα ἐπεδείχνυεν ἃ λέγοιεν, χαὶ 
) "ἤ ᾿ »- ἣΨ ,« 

οὐχ ἔφη σπείσεσϑαι, εἰ Ξενοφῶν βούλοιτο τιμωρήσα- 
) - υ ζ «ς ν , - ’ 

σϑαι αὐτοὺς τῆς ἐπιϑέσεως. ὁ δ᾽ εἶπεν, .1λλ᾽ ἔγωγεξ 3 
« Ἀ “"- - » νυ, - 

ἱχανγὴν νομίζω χαὶ νῦν δίχην ἔχειν, εἶ οὗτοι δοῦλοι ἔσον- 

18. Ἱερώνυμον τε Γὐοδέκ! ῬΥο τε Πἰδυὶ Ὀπιπεβ τὲ χαΐ, πὶ ξο- 
Ἰρηὶ ἰρυανῖ 18 Ραγεοι 5. αὐδειαὺς Ρδοσᾶνρθο. ὃ ΕΠδι5. οἐῖ 
ΗἸδγομγμι8. δὶ ἰθοπι οβὶ ἢϊς 4 δάδιιο Βα ΘΌἾτι5 ἔς ποπυλινδαἴτιϑ. 

ἡὐνοα φασι Ἰοη σῖτα ΡΒ ΠΡεοσιιμ Βου ΤΡ πνὰ Εὐοδέα τοὶ ᾿Ενοϑδίαν 

βοράδλιϊ. ορρίδιιν Αἰϊ]ιιο ΕἸδατι Ἰαΐουο τἰάθειν. 51. ὀοεινῶῷ»} 
ΔΤ ΒΟΥ πιγα τ ΑΥΡγοΥ δξβθ ὀρείων, «ιοῖ 5. 11. ρΡγὸ ὀρει- 

γοῖς Ῥυϑϑθιιθυινῖ οοάϊοος ᾿νααϑιαπίίονοθ: «αιοχγινν ἰδὲ Βὶς ὀρει-- 
τῶν» νεῖ ὀοιτῶν. [ 
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ται ἀντ᾽ ἐλευϑέρων. συμβουλεύειν μέντοι ἔφη αὐτῷ τὸ 
λοιπὸν δμήρους λαμβάνειν τοὺς δυνατωτάτους κακὸν τι. 
ποιεῖν, τοὺς δὲ γέροντας οἴχοι ἐᾶν. οἱ μὲν οὖν ταύτῃ 
πάντες δὴ προςωμολόνουν. 

λὴδ δ ὦν μὰ 

Οὐτῖπν σε ρονά ταν Οναθοῖς ἔνα ς Ἡθυδοϊ ἄαθ αὶ ϑεῆα ποῖ 
Τηϊορταπι πυπδγαΓαἴτισ, δἰμν τὰ5. Ἰηΐου δ05 εἰ ΧΟπορβομίθων πᾶ-- 
ΒΟΙΤΌΓ. 

“περβάλλουσι δὲ πρὸς τοὺς ὑπὲρ Βυςξαντίου Θροᾷ- 
χὰς εἰς τὸ Δ“ὥλτα καλούμενον" αὕτη δ᾽ ἣν οὐχέτι ἀρ- 
χὴ Π]Παισάδου, ἀλλὰ Τήοους τοῦ ᾿ὐρύσ σου, ἀρχαίου τι-- 
γος. καὶ ὃ Ἡρακλείδης ἐνταῦϑα ἔχων τὴν τιμὴν τῆς 
λείας παρῆν. χαὶ Σεύϑης ἐξαγαγὼν ζεύγη ἀΑΠΝΝΑ 
τρία, οὐ γὰρ ἣν πλείω, τὰ δὲ ἄλλα βοειχά, καλέσας 
Ξενοφῶντα ἐχέλευε λαβεῖν, τὰ δὲ ἄλλα διανεῖμαι τοῖς 
στρατηγοῖς καὶ λοχαγοῖς. Ξενοφῶν δὲ εἶπεν, Ἐμοὶ μὲν 
τοίνυν ἀρχεῖ καὶ αὖϑις λαβεῖν" τούτοις δὲ τοῖς στρα- 
τηγοῖς δωροῦ, οἱ σὺν ἐμοὶ “ἠκολούϑησαν, καὶ «λοχαγοῖς. 
καὶ τῶν ζευγῶν λαμβάνει ἕν μὲν Τιμασίων ὗ “ἀρδα- 
γεύς, ἕν δὲ ᾿Κλεάνωρ ὃ Ὀρχομένιος, ἐν δὲ ουνίσκος ὃ 
᾿“Αχαιός" τὰ δὲ βοεικὰ ζεύγη τοῖς }ὸο οχαγοῖς χατεμερί- 
σϑη. τὸν δὲ μισϑὸν ᾿ἀποδίδωσιν ἐξεληλυϑότος ἤδη τοῦ 
μηνὸς εἴχοσι μόνον ἡμερῶν" ὃ γὰρ ΥΛΦΈΣΝ, ἄνον 
ὅτι οὐ πλεῖον ἐμπολήσαι. ὃ οὖν Ξενος ὧν ἀχϑεσϑ εὶς 
εἶπεν ἐπομιόσας, “]οχεῖς μοι, ὦ Ἡραχλ εἰδη, οὐχ ὡς δεῖ 
κήδεσθαι Σεύϑου" εἰ γὰρ ἐχήδου, ἧκες. ἂν φέρων πλή- 
θη τὸν μισϑὸν χαὶ προςδανεισάμενος, εἰ μὴ ἄλλως ἀν. 
γω, καὶ ἀποδόμενος τὰ σαυτοῦ ἱμάτια. 

Ἐντεῦῖϑεν ὃ Ἡοαχλείδης ἠχϑέσϑη τε χαὶ ἔδεισε μὴ 
ἐκ τῆς Σεύϑου φιλίας ἐχβληϑείη, καὶ ὅ,τε ἐδύνατο ἀπὸ 

1. Μίαισάδου)] Ὑ. οὰρ. 39. 32. --ὀ ΟΤήρους ἔοττηδην βογνασιπῖ 
τηϑ ον Ρᾶτϑ ΠΙΡγόνιτ : οαοίθυὶ Ζηρίου τεῖ Τήρου. ΕπΠτὶ5. ποηγὶ--ῦ 
ἷς ἃ᾽ἴὰ ἔονπια εὐἰίτιν ΤΒιογἀϊάες Π. ῶ9. Τήρεω, αἴ εἰάοπι ἃ 
Σιτάλχης ἀϊοίτιν Σιτάλχου, Αὐῤειομβαιξ. Σιτάλχους. 2. Ἵρα- 
ἈΔΕΙ͂ΝΗΣ - παρὴν] Ῥευΐηιμο. Υ. ΟἂΡ. 4. 2. 
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ταύτης τῆς ἡμέρας Ξενοφῶντα διέβαλλε πρὸς Σεύϑην. 
οἱ μιὲν δὴ στρατιῶται Ξενοφῶντι ἐνεκάλουν ὅτι οὐχ εἰ- 7 
χον τὸν μισϑόν᾽ Σεύϑης δὲ ἤχϑετο αὐτῷ ὅτι ἐντόνως 
τοῖς στρατιώταις ἀπήτει τὸν μισϑόν. χαὶ τέως μὲν ἀεὶ 8 
ἐμέμνητο ὡς ἐπειδὰν ἐπὶ θάλατταν ἀπέ 9. παραδώσοι 
αὐτῷ Βισάνϑην χαὶ Γάνον. χαὶ Νέον τεῖχος " ἀπὸ δὲ 
τούτου τοῦ χϑόνου οὐδενὸς ἔτι τούτων ἐμέιινητο. ὃ γὰρ 
Ἡραχλείδης χαὶ τοῦτο διεβερβλήκει ὡς οὐχ ἀσφαλὲς εἴ 
τείχη 1 παραδιδόναι ἀνδρὲ δύναμιν ἐ ἔχοντι. 

Εχ τούτου ὃ μὲν Ξενοφῶν ἐβουλεύετο τί χρὴ ποιεῖν 9 
περὶ τοῦ ἔτι ἄνω στρατείεσθϑαι" ὃ δ᾽ Ἡρακλείδης εἰς- 
αγαγὼν τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς πρὸς Σεύϑην λέγειν 
τε ἐχέλειεν αὐτοὺς ὅτι πὐδὸν ἂν ἧττον σφεῖς ἀγάγοιεν 

τὴν στρατιὰν ἢ Ξενοφῶν, τόν τε μισϑὸν ὑπισχνεῖτο 
αὐτοῖς ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν ἔχπλεων παρέσεσϑαι δυοῖν 
μιηγοῖν, χαὶ ἀρμμμεπάδθι, ἐχέλευε. χαὶ ὃ Τιιασίωντο 
εἶπεν, ᾿Εγὼ μὲν τοίνυν οὐδ᾽ ἂν πέντε μηνῶν μισϑὸς 
μέλλῃ, εἶναι στρατευσαίμην ἂν ἄνευ Ξεν οφῶντος. χαὶ ὃ 
ϑρυνίδχος καὶ ῃ Κλεάνωρ σον ωμολόγουν τῷ Τιμασίω.-- 
γι. ἐντεῖϑεν ὃ Σεὺ 'ϑης ἐλοιδόρει τὸν Ἡρακλείδην ὅτι! 1 
οὐ παρεχάλει χαὶ Ξενοφῶντα. ἐκ δὲ τούτου παραχαλοῦ- 
σιν αὐτὸν μόνον. ὃ δὲ γνοὺς τοῦ Ἡρακλείδου τὴν πα- 
γουογίαν ὅτι βούλοιτο αὐτὸν διαβάλλειν ποὸς τοὺς ἄλ- 
λοῖς στρατηγούς, παρέρχεται λαβὼν τούς τε στρατηγοὺς 
πάντας χαὶ τοὺς λοχαγούς. καὶ ἐπεὶ πάντες ἐπείσϑησαν, 12 
σι γεστρατεύοντο, χαὶ ἀφιχνοῦνται ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸν 
Πόντον διὰ τῶν μελινοφ άγων χαλονιιένων Θυᾳκῶν εἰς 
τὸν Σωλμυδησσόν. ἔνϑα τῶν εἰς τὸν [Πόντον πλεουσιῆν 
γεν πολλαὶ ὀχέλλουσι χαὶ ἐχπίπτουσι" τέναγος γάρ 

ἔστιν ἐπὶ πάμπολυ τῆς ϑαλάττης. καὶ οἱ Θρᾷκες οἱΤ8 
κατὰ ταῦτα οἰχοῦντες στήλας ὁρισάμενοι τὰ χαϑ᾽ αὖ- 
τοὺς ἐχπίπτοντα ἕχαστοι ληΐίζονται" τέως δὲ ἔλεγον πρὶν 
« ᾿ ε  .- - κ ς »Ὶ )κα ᾽ ) ,, 

ορίσασϑαι ἀρπάζοντας πολλοὺς ὑπ ἀλλήλων ἀποϑνή- 
- ς ὦ - » 

σχειν. ἐνγταῦϑα εὑρίσχοντο πολλαὶ μὲν κλῖναι, πολλὰ δὲγ14 
᾽ὔ ," » ῶὡ 

χιβώτια, πολλαὶ δὲ βίϑλοι γεγραμμέναι, καὶ τἄλλα πολ- 

9. ἔτι ἄνω {τιιξῖτα τδηϊδιιτ.. ΡΙαϊο [με6. ΧΙ. ν. 919. Ε, πόδὰν 
χαὶ ““ητοὶ χαὶ τοῖς ἔτι τούτων εἷς τὸ ἄγω. δου κί Φ, 
Ὠ, ἀπὸ Ξενοφάνους τε χαὶ ἔτι ποόσϑεν ἀρξάμενον. Απυπιο- 
πἶιι5. Ρ. 48. εἀ. ὕαἰςκ. ἔτι ἄποθεν. 14. βίβλοι γεγραμμένα }. 
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λὰ ὅσα ἐν ξυλίνοις τεύχεσι ναυχληροι ὥγουσεν. ἐντεῦ- 
59εν ταῦτα καταστρεψάμενοι ἀπήεσαν πάλιν. ἔνϑα δὴ 

Σεύϑης εἶχε στράτευμα ἤδη πλέον τοῦ ᾿ Ελληνιχοῦ" ἔκ 
τε γὰρ ᾿Οὐρυσῶν πολὲ ἔτι τιλείσες χκαταβεθήχεσαν χαὶ 
οἱ ἀεὶ πειϑόμενοι σενεστοατεύοντο. χατηνλίσϑησαν δ᾽ 
ἐν τῷ πεδίῳ ὑπὲρ Σηλυβρίας ὅσον τριάχοντα σταδίους 

᾿βἀπέχοντες τῆς ϑαλάττης. χαὶ μισϑὸς μὲν οὐδείς πῶ 
ἐφαίνετο" πρὸς δὲ τὸν Ξενοφῶντα οἵ τε στρατιῶται 
παγχαλέπως εἶχον ἃ τε Σεύϑης οὐχέτι οἰχείως διέχειτο, 
ἀλλ᾽ ὑπότε συγγενέσϑαι αὐτῷ βουλόμενος ἔλϑοι, πολ- 
λαὶ ἤδη ἀσχολίαι ἐφαίνοντο. ᾿ 

΄ 

ΘΆΡυ νυν: 

ΧΟΠΟΡΒοΙ πὶ ἱπυϊάϊΐδηι (στα οονινν ἐπ οτινν τὲ ἑδινΐδτι τιὶ Θὰ ΡΙ 5 
Ῥουϊουϊιπι βιιθῖνεῖ, 6 οὐϊπῖπα ἴῃ 86 οομῃϊθοῖα ογαϊοηρ ΡιΣσαξ, 
ἰοβξδυιπιστιθ πάθην οἷτι5 ἰοσδὶὶ Γιασοἀαθυνθηΐουττη, αι Β6 ἢ ο. οοπ- 
ἐτὰ ΤΊΒΞΘΡΠΘΥΘ τιβιιν Οτγδθοοσιτη δχογοῖζϊι τϑυθναπξ, Ηΐϊης γδ- 
παι ϑϑαιμδμν ππιϑηνγγ 15. Την]ειιὩ,. ᾿ 

2 ’ - ͵ Ἀ Ἣς. , Ὁ » 

“ Εν τούτω τῷ χρόνῳ σχεδὸν ἤδη δύο μηνῶν ὄντων 
2 -. Ψ»" ΦΦ ἢ ς -. 7 

ἀφιχνεῖται Χαρμῖνός τε ὁ “΄άχων καὶ Πολένιχος πα- 
Ἁ ’ , ᾿ χ' ᾿ ͵ - 

ρὰ Θίβρωνος. καὶ λέγουσιν ὅτε “αχεδαιμονίοις δοχεῖ 
, ἃ ; " ᾽ὔ γ ᾿ ᾿ 

στρατεύεσθαι ἐπὶ Τισσαφέρνην, καὶ Θίϑρων ἐχπέπλευ-- 
-- » ’ ν ἕω 7 - -- 

χὲν ὡς πολεμήσων. χαὶ δεῖται ταύτης τῆς στρατιᾶς καὶ 
» ᾿ ἰ ΄ 15 - 

᾽ “ ς ͵ὔ Ὺ; ᾿ - ,. 

λέγει ὃτι δαρειχὸς ἐχάστῳ ἔσται μισϑὸς τοῦ “ηγὸς, καὶ 
τοῖς λοχαγοῖς διμοιρία, τοῖς δὲ στρατηγοῖς τετοακοιοία. 

εᾺ ᾿ 7 ς ς 

ο. ἐπεὶ δ᾽ ηλϑὸν οἱ ““Ιαχεδαιμόνιοι, εὐθὺς ὃ Ἡρακλείδης: 
Η ͵ , , - 5 “ 

πυϑόμενος ὃτι ἐπὶ τὸ στράτευμα ἥχουνσι λέψει τῷ Σεῦ- 
Ἵ ἥα α ν , 

ϑὴη ὅτι χάλλιστον γεγένηται" οἱ μὲν γὰρ “ἰαχεδαιμόνεοι 
-. ᾽’ κ ᾿ 

δέονται τοῦ στρατεύματος, σὺ δὲ οὐχέτι δέη " ἀποδι-- 
«, -- Υ ’ 2 

δοὺς δὲ τὸ στράτευμα χαριεῖ αὐτοῖς, σὲ δὲ οὐχέτιε ἅπαι- 

Πεοϑὲ ἀδθιθυϊουῖθιβ ΠΡεῖς γεγραμμέναι, Ῥυοθαπεθι5. αὶ αϊάνδ. 
Ροῖ5 σαδπν ἰργὸβ βουϊρῖοβ. οὐὰθ Βιῆτι5 ΒΆΥΡανῖβ σοπυθηῖρα ῥτιῖᾶ -. 
τοπὶ. ϑεἀ δὰ 1|Π|ὸ5. σιν μὰ 6 τηθγοθβ ποιηἶβὶ παιέγασίο ἀθἕθγνθπειν, 
εὰ Οτϑεοὰβ ἴῃ Ῥομπῖο τὺθεβ ποῖ τοΐσστη Πργὸ5 δὐνθδὶ βοΠῖοβ 6556. 

1. στρατευεσϑαι) Οτάδοουτ πη Αξία σοϊοηῖβ ορὶπυϊδίιπ. ὃς 
Χοη. Ηἴςι. Οτ. ΠῚ. τηῖῖῖο. 5. χαριεῖ. χαριῆ δεῖ (πιο ορί ἐπι οἕ 
Δπ5 ἀθ μεϊουίριιβ. Οἰιοά πὸ 5. αὐΐάσπι ξεγθπάτιι τά βεισς ἡπιῖ-- 
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τήσουσι τὸν ᾿μισϑόν. ἀλλ᾽ ἀπαλλάξονται ἐχ τῆς χώρας. 
ἀκούσας ταῦτα ὃ Σεύϑης χελεύει παράγειν " χαὶ ἐπεὲ 
εἶπον ὅτι ἐπὶ τὸ στράτευμα ἥκουσιν, ἔλεγεν ὅτι τὸ στρά- 
τευμα ἀποδίδωσι, φίλος τὲ καὶ σύμμαχος εἶναι βούλε- 
ται. χαλεῖ τε αὐτοὺς ἐπὶ ξενίᾳ" χαὶ ἐξέγιζε μεγαλοπρε- 
πῶς. Ξενοφῶντα δὲ οὐχ ἐχάλει, οὐδὲ τῶν ἄλλων στοα- 
τηγῶν οὐδένα. ἐρωτώντων δὲ τῶν “1αχεδατιονίων τίς 
ἀνὴρ εἴη Ξενοφῶν ἀπεχρίνατο ὅτι τὰ μιὲν ἄλλα εἴη οὐ 
καχύς, φιλοστρατιύτης δέ: χαὶ διὰ τοῦτο γεῖούν ἐστιν 
αὐτῷ. χαὶ οἱ εἶπον, .4λλ᾽ ἢ δημαγωγεῖ ὃ ἀνὴρ τοὺς 
ἄνδρας; χαὶ ὃ Ἡραχλείδης, “Π Ὁ μὲν οὖν, ἔφη. ΨΥ 
οὗν, ἔφασαν, μὴ χαὶ ἡμῖν. ἐναντιώσεται τῆς ἀπαγω- 
γῆς: ψ4λλ᾽ ἣν ὑμεῖς, ἔφη ὃ Ἡρακλείδης, συ} λλέξαντες 
αὐτοὺς ῥποσλῆσθε τὸν μισϑόν, ὀλίγον ἐχείνω προσχόν-- 
τὲς ἀποδραιιοῦνται σὺν τιιῖν. Πῶς, οὖν ἄν, ἕφασαν, ἤ- 
μῖν συλλεγεῖεν; “δριον ὑμᾶς, ἔφη ὃ Ηρ εἰδης, πρωὶ 
ἄξομιεν πρὸς αὐτούς" χαὶ οἶδα, ἔφη ἣ ὅτι ἐπειδὰν ἑ ι μιᾶς ἴδωσίν, 
ἄσμενοι. συγδραμοῦνται. αὑτὴ μὲν ἢ ἡμιέρα οὕτως ἔληξε, 

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ: ἄγουσιν ἐπὶ τὸ στράτευμα τοὺς 
“Δάχκωνας Σεύϑης τε χαὶ ᾿Ηραχλείδης, χαὶ συλλέψεται 
ἢ στρατιά. τὼ δὲ “1 άχκωνε ἐλεγέτην ὅτι εὐδδϑ ῥεδύδῆς 
δοχεῖν πολεμεῖν (Τισσαφέρνε “τῷ ὑμᾶς ἀδιχήσαντι" ἢν 
οὖν ἴητε σὺν ἡμῖν. τόν τε ἐγϑρὸν τιμωρήσεσϑε καὶ 
δώφειχὸν᾽" ἕχαστος οἴσει τοῦ μηνὸς ὑμῶν, λοχαγὸς δὲ τὸ 
διπλοῦν, στρατηγὸς δὲ τὸ τετραπλοῦν. καὶ οἱ στρατιῶ-- 
τι ἄσμενοί τε  ἤχουσαν καὶ εὐϑὺς ἀνίσταταί τις τῶν 
᾿ἀρχάδων τοῦ Ξενοφῶντος κατηγορήσων. παρῆν δὲ καὶ 
Σεύϑης, βουλόμενος εἰδέναι τί πραχϑήσεται, καὶ ἐν 
ἐπηχύῳ εἱστήχει ὁ ἔχων ἑρμηνέα " ξυνίει δὲ χαὶ αὐτὸς ἑλ- 

᾿ληνιστὶ τὰ πλεῖστα. ἔνϑα δὴ λέγει ὃ “ρχάς, .“4λλ᾽ ἧ- 
μεῖς μέν, ὦ --“αχεδαιμόνιοι, χαὶ πάλαι ἂν ἦμεν παρ᾽ 
ὑμῖν, εἰ μὴ Ξενοφῶν ἡμς δεῖοο πείσας ἀπήγαγεν, ἐγ-- 
ϑα δὴ ἡμεῖς μὲν τὸν δεινὸν χειμῶνα στρατευόμιενοι καὶ 
γύχτα καὶ ἡμέραν οὐδὲν πεπαύμεϑα" ὃ 'δὲ τοὺς ἡμετέ- 
ρους πόνους ἔχει" καὶ Σεύϑης ἐχεῖνον μὲν ἰδίᾳ πεπλού--: 

Ῥιι5. ἢ βθουπάδο Ραϑββίνι Ῥεύβϑοπδθ Ῥτδοβθηϊτῖ5 διὲς {ατινὶ Ρδι πἰοπὲ 
ὍΧΚΘποΡ ἢ ομτὶ νἴβ φσαν αἰνὰ Ὑοῆρίο οϑί. 8. ἐναντιώσεται τῆς ἀπιι-- 
γωγῆς} Ὑδαογά. 1. 196. ἐχείνῳ χορείας τινὸς ἐναντιωϑῆναι ἃς 
τὰ Θιορ άπ. δὲ οοηίοπαϊει Ῥόρρο. γαϊρο δαάϊων σερὲν 



206 1.18. ΥΠ. ᾿ΟἈΡ. γι. “ 

10τιχεν, ἡμᾶς δὲ ἀποστερεῖ τὸν μισϑόν" ὥςτε ὃ γε πρῶ- 
τος λέγων ἐγὼ μὲν εἰ τοῦτον ἴδοιμι καταλευσϑέντα καὶ 
δόντα ὕζων. ὧν ἡμᾶς περιεῖλχε, χαὶ τὸν μισϑὸν ἄν μοι 
δοχῶ ἔχειν χαὶ οὐδὲν ἐπὶ τοῖς πεπονημένοις ἄχϑεσϑαι. 
μετὰ τοῦτον ἄλλος ἀγέστη ὁμοίως χαὶ ἄλλος. ἐκ δὲ 
τούτου Ξενοφῶν ἔλεξεν ὧδε. 

11 “Ἵλλὰ πάντα μὲν ἄρα ἄνϑρωπον ὄντα προςδοκᾶν 
δεῖ, ὅπότε γε χαὶ ἐγὼ γῦν ὑφ᾽ ὑμῶν αἰτίας ἔχω ἐν ᾧ 
τιλείστην προϑυμίαν ἐμαυτῷ 7ε δοχῶ συνειδέναι περὶ 
ὑμᾶς παρεσχημένος. ἀπετραπόμην μέν γε ἤδη οἴκαδε 
ὡρμημένος, οὐ μὰ τὸν “ἃ οὔτοι πυνϑανόμενος ὑμᾶς 
εὖ 1 πράττειν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀχούίων ἐν ἀπόροις εἶναι, ὡς 

12ὠφελήσων εἴ τι δυναίμην. ἐπεὶ δὲ ἦλθον, Σεύϑου του- 
τουὶ πολλοὺς ἀγγέλ ους πρὸς ἐμὲ πέμποντος χαὶ πολλὰ 
ὑπισχνουμένου μοι, εἰ πείσαιμι ὑμᾶς «πρὸς αὐτὸν ἐλϑεῖν, 
τοῦτο μὲν οὐχ ἐπεχείρησα ποιεῖν, ὡς αὐτοὶ ὑμεῖς ἐπί- 
στασϑε, ἦγον δὲ ὅϑεν φόμην τάχιστ᾽ ἂν ἡμᾶς εἷς τὴν 
“4σίαν διαβῆναι. ταῦτα γὰρ χαὶ βέλτιστα ἐνόμιζον ὑμῖν 

13εἶναι χαὶ ὑμᾶς ἤδειν βουλομένους. ἐπεὶ δ᾽ ᾿ἠρίσταρχος 
ἐλ ϑὼν σὺν τρεήᾳεσιν ἐκώλυε διαπλεῖν ἡμᾶς, ἐκ τούτου, 
ὅπερ εἰχὸς δήπου ἣν συγέλεξα ὑμᾶς, ὅπως βουλευσαΐ- 

14μεϑα ὃ ὅτε χρὴ που οὐχοῦν ὑμεῖς ἀχούοντες μὲν “4ρι- 
στάρχου ἐπιτάττοντος ὑμῖν εἰς “Χεῤῥόνησον πορεύεσϑαι, 
ἀχούοντες δὲ Σεύϑου πείϑοντος ἑαυτῷ συστρατεύεσϑαι, 
πάντες μὲν ἐλέγετε σὺν Σεύϑῃ ἰέναι, πάντες δ᾽ ἐψηφίς 
σάασϑε ταῖτα. τί οὖν ἐγὼ ἐνταῦϑα ἠδίκησα ἀγα) τὸν 

15ιιᾶς ἔνϑα πᾶσιν ὑμῖν ἐδόχει; ἐπεί γε μὴν ψεύδεσϑαι 
ἤρξατο Σεύϑης περὶ τοῦ μια ϑμῇ, εἰ μὲν ἐπαινῶ αὐτόν, 
δικαίως. ἄν με καὶ αἰτιῷσϑε καὶ μισοῖτε" εἰ δὲ πρό- 
σϑεν αὐτῷ πάντων μάλιστα φίλος ὧν γῦν πάντων δια- 
φοριύτατός εἶμε, πῶς ἂν ἔτι δικαίως ὑμιᾶς αἱρούμενος 
ἀντὶ Σεύϑου ὑφ᾽ ὑμῶν αἰτίαν ἔχοιμι περὶ ὧν πρὸς τοῦ-- 

1δὅτον διαφέρομαι; ἀλλ᾽ εἴποιτε ἂν ὅτι ἕξεστι καὶ τὰ ὑμέ- 
τέρα ἔχοντα "παρὰ Σεύϑου τεχνάζειν. οὐχοῦν δὴ λον τοῖ-- 
τό γε ὅτε εἴπερ ἐμοὶ ἐτέλει τι Σεύϑης, οὐχ οὕτως ἐτέ- 
λει δήπου ὡς ὧν τε ἐμοὶ δοίη στέροιτο καὶ ἄλλα ὑμῖν 

11. ἀπετραπόμην»} Υ. «ἀρ. 1. 4. 12. ἦγον ὅϑεν} Ῥειίπη-- 
ἴθυπι. ν. σἂρ. 2. 8. 13. ᾿“ρίσταρχος] οοπῇ. οαρ. 2. 12. εἰ 5ε-- 
φιυρηα οὔτπα δααχιθηίίθιθ. 16, στέροιτο) Ουοὰ ἱπ ᾿ἰρτὶς εϑὶ 
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ἀποτίσειεν, ἀλλ᾽ οἶμαι εἰ ἐδίδου, ἐπὶ τούτω ἄν ἐδίδου 
ὅπιης ἐμοὶ δοὺς μεῖον μὴ ἀποδοίη τεῖν τὸ πλεῖον. εἰ1γ7 
τοίνυν οὕτως ἔχειν οἴεσθε, ἔξεστιν ὑμῖν αὖ τίχα μάλα 
ματαίαν ταύτην τὴν πρᾶξιν ἀμφοτέροις “πεῖν ποιῆσαι, 
ἐὰν πράττητε αὐτὸν τὰ χρήματα. δῆλον γὰρ ὅτι Σεί- 
ϑης, εἰ ἔχω τι παρ᾽ αὐτοῦ, ἀπαιτήσει με, χαὶ ἀπαιτή- 
σει μέντοι δικαίως, ἐὰν μὴ βεβαιῶ τὴν πρᾶξιν αὐτῷ 
ἐφ᾽ ἧ ἐδωροδόχουν. ἀλλὰ “πολλοῦ μοι δοχῶ δεῖν τὰ 8 
ὑμέτερα ἔχειν" ὀιινῦα γὰρ ὑμῖν ϑεοὺς ἅπαντας καὶ πά- 
σας͵ μηδ᾽ ἃ ἐμοὶ ἰδίᾳ “ὑπέσχετο Σεύϑης ἔχειν " πάρεστι 
δὲ χαὶ αὐτὸς χαὶ ἀχούίων σύνοιδέ μοι εἰ ἐπιορχῶ " ἀνα19 
δὲ μᾶλλον ϑαυμάσητε, συνεπόμνυμι μηδὲ ἃ οἱ ἄλλοι 
στρατηγοὶ ἔλαβον εἰληφέναι, μι τοίνυν ᾿κηδὲ ὅσα τιῦν 
λοχαγῶν ἔνιοι. χαὶ τί δὴ ταῦτ᾽ ἐποίου ν: μην, ὦ ἄν-20 
ὅρες, ὅσῳ μᾶλλον συιμᾳέροιμι τούτω τὴν τότε πενίαν, 
τοσούτῳ μᾶλλον αὐτὸν φίλον ποιή ἴσεσϑαι ὁπότε δυνα- 
σϑείη. ἐγὼ δὲ μια τε αὐτὸν ὑρῶ εὖ πράττοντα, χαὶ 
γιηνώσχω δὴ αὐ τοῦ τὴν γνώμην. εἴποι " τις ἄν, οὔ-2} 

χοῦν αἰσχύνῃ οὕτω μωρῶς ἐξαπατιόμενος; ναὶ μὰ 4 ᾳ 
ἠσχενόμην μέντοι, εἶ ὑπὸ πολειιίου γε ὄντος ἐξηπατή- 
ϑην" φίλῳ δὲ ὅντι ἐξαπατᾶν αἰσχιόν ἰοι δοχεῖ εἶναι ἥ 
ἐξαπατᾶσϑαι. ἐπεὶ εἴ γε ποὺς φίλους, ἐστὶ φυλακή, πᾶ-2 
σαν οἶδα ὑμᾶς φυλαξαμένους ὡς μὴ παρασχεῖν τούτιυ 
πρόφασιν δικαίαν μὴ ἀποδιδόναι ὑμῖν ἃ ὑπέσχετο" οὔ- 
τε γὰρ ἡδική σαμεν τοῦτον οὐδὲν οὔτε κατερλαχεύσαμεν 
τὰ τού του οὐδὲ μὴ ν χατεδειλιάσαμιεν οὐ "δὲν ἐφ’ ὅτι ἡ- 
μᾶς οὗ τος παρεχάλεσεν. ἀλλά, φαίητε ἄν, ἔδει τὰ ἐνέ-23 
χυρα τότε λαβεῖν, ὡς εηδ᾽ εἶ ἐβούλετο ἐδύνατο ἔξαπα- 
τᾶν. πρὸς ταῦτα δὲ ἀχούσατε ἃ ἐγὼ οὐχ ἄν ποτε εἶπον 
τούτου ἐναντίον, εἰ μή (οι παντάπασιν ἀγνώμονες ἐδο- 
χεῖτε εἶναε ἢ λίαν εἷς ἐιιὲ ἀχάριστοι. ἀναιινήσϑητε -γὰρ34 
ἐν ποίοις τισὶ πράγμασιν ὄντες ἐτι)χάνετε, ἐξ ὧν ὑμᾶς 
Οἀ ἡδὰς Ὁ ς 7) Ἃ ᾽ « ι 
ἐγὼ ἀνήγαγον πρὸς Σεύϑην. οὐχ εἰς μὲν Πέρινϑον, εἶ 

στεροῖτο αἰϊοπαπι ΔΡ Αἰιοα ἀϊαϊροῖο οθ56 δηΐπηυδάνονις Βαῖε- 
τηδηπι5. «Στέρεσϑαι δαῖοπι Ῥυϑείθνὶ δἰ σηϊ σαϊοθιν Βα οῖ. 

22. ὑμᾶς --- ὑμῖν ἡμᾶς --α ἡμῖν Ἰεσοπάνπι 6536 ἀοςσεμῖ 56- 
φιοηῖϊα. 24. εἷς μὲν Πέρινϑονὶ Υ. ο8Ρ- ΠΣ . ἃ Ρτοχίπηογαπι 

ψευρούυτη νογὰ βουρίατα νεῖν ὡς προςῆτε τεὶ σιροςήειτε τῇ 
πόλει. ΓΑΡΥῚ πιρϊΐοσοβ προςίητε τεὶ πρόςιτε πόλεν δάάϊιο δ᾽ δυ-- 
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προςίοιτε τῇ πόλει, ᾿Ἵρίσταρχος ὑμᾶς ὃ “1αχεδαιμόνιος 
οὐχ εἴα εἰςιέναι ἀποχλείσας τὰς πύλας. “παίϑριοι δ᾽ 
ἕξω ἐστρατοπεδεύετε, μέσος ὁὲ χειμεὼν ἦν, ἀγορᾷ δὲ 
ἐχρῆσϑε σπάνια μὲν ὁρῶντες τὰ ὠνια, σπάνια δ᾽ ἔχον-- 
τὲς ὕτων ὠνήσεσϑε, ἀνάγχη δὲ ἦν μένειν ἐπὶ Θράκης" 

᾽’ 

“ϑτριήθεις γὰρ ἐφορμοῦσιι ἐχώλυον διαπλεῖν" εἰ δὲ μένοι 
τις, ἐν πολεμίᾳ εἶναι, ἔνϑα πολλοὶ μὲν ἱππεῖς ἦσαν ἐναν-- 

Ὁ θτίοι, πολλοὶ δὲ πελτασταί, ἡκῖ ἵν δὲ ὑπλιτικὸν μὲν ἦν ᾧ 
ἀϑούοι μὲν ἰύντες ἐπὶ τὰς κώμας ἰσως ἂν ἐδυνάμεϑα 
σῖτον λαμβάνειν οὐδέν τι ἄφϑονον, ὅτῳ δὲ διώκοντες 
ἂν ἢ ἀνδράποδα ἢ πρόβατα κατελαμβάνομιεν, οὐχ ἦν 
ἡμῖν" οὔτε γὰρ ἱππιχὸν ̓ οὔτε πελταστεκὸν ἔτι ἐγὼ συν- 

2Ἰεστηκὸς κατέλαβον παρ᾽ τμῖν. εἰ οὖν ἕν τοιαύτῃ ἀνά- 
γχῃ ὕντων ὑμῶν μηδ᾽ δυτινκοῦν μισϑὸν προςαιτήσας 
“Σεύϑην σύμμαχον υμῖν προςέλαβον, ἔχοντα χαὶ ἱππέεις 
καὶ πελταστὰς ὧν ὑμεῖς προς εδέῖσϑε, ἦ καχῶς ἂν ἐδό-- 

φβχουν ὑμῖν βεβουλεῦσϑαι πρὸ ὑμῶν; τούτων γὰρ δήπου 
κοινωνήσαντες καὶ σῖτον ἀφϑονώτερον ἐν ταῖς κώμαις 
εὑρίσκετε διὰ τὸ ἀναγχάζεσϑαι τοὺς Θρᾷκας χατὰ 
σπουδὴν μᾶλλον φεύ) εἰν, χαὶ προ; ϑάτων καὶ ἀνδραπό- 

οὐδων μετέσχετε. καὶ πολέμιον οὐχέτι οὐδέγα ἑωρῶς- 
μεν ἐπειδὴ τὸ ἱππικὸν ἡμῖν προςεγένετο᾽ τέως δὲ ϑαῤ- 
ῥαλέως ἡμῖν ἐφείποντο οἱ πολέμιοι καὶ ἱππιχῷ χαὶ πελ-- 
ταστιχῷ χωλίοντες μηδαμῇ κατ᾿ ὀλίγους ἀποσχεδαννν- 

βϑθομέγους τὰ ἐπιτήδεια ἀφϑονώτερα ἡμᾶς πορίζεσϑαι. εἰ 
δὲ δὴ ὃ συμπαρέχων ὑμῖν. ταύτην τὴν ἀσφάλειαν μὴ 
πάνυ πολὺν μισϑὸν προς ἐτέλει τὴς ἀσφαλείας, τοῦτο δὴ 
τὸ σχέτλιον πάϑημα καὶ διὰ τοῦτο οὐδαμῇ οἴεσϑε χρῆ- 

ϑῖναι ζῶντα ἐμὲ ἐᾶν εἰναι; νῦν δὲ δὴ πῶς ἀπέθχεσϑε;ς 
οὐ διαχειμάσαντες μὲν. ἐν ἀφϑόνοις τοῖς ἐπιτηδείοις, 
περιττὸν δ᾽ ἔχοντες τοῦτο εἴ τι ἐλάϑετε παρὰ Ξεύϑου; 
τὰ γὰρ τῶν πολεμίων ἑδαπαρᾶτε. χαὶ ταῦτυι πράττον- 
τὲς οὔτε ἄνδρας ἐπείδετε ὑμῶν αὐτῶν ἀποϑανόντας οὔ-- 

89τε ζῶντας ἀπεβάλετε. εἰ δέ τι. χαλὸν ποὺς τοὺς ἐν τῇ 

“Πσίᾳ βαρβάρους ἐπέπραχτο ὑμῖν, οὐ χαὶ ἐχεῖνο σῶν 
ἔχετε καὶ πρὸς ἐχείνοις γ: , “ἄλλ ἣΥ εὔκλειαν προςειλήφα- 
τὲ χαὶ τοὺς ἐν τῇ Εὐρώπῃ Θρῶκας. ἐφ᾽ οὺς ἐστρατεῦ- 

τὸ ὑμᾶς . αἰϊας πρόςιτε τὴ πόλει, οαθιουὶ εἶ: πρύςιτε τε πρῦς - 
ειτε νεῖ προς ἢ τε τὴ πόλει.. 
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σασϑε; χρατήσαντες;; - ἐγὼ μὲν ὑμᾶς φημι δικαίως ὦ ἄν 
ὧν ἐμοὶ χαλεπαίνε τε τούτων τοῖς ϑεοῖς “χάριν εἰδέναι, 

᾿ 

ὡς ἀγαϑῶν. χαὶ τὰ μὲν δὴ ὑμεέτ ἐρα τοιαῦτα. ἐΐγετε δὲβ3 
πρὸς θεῶν καὶ τὰ ἐμὰ σχέψασϑε ὡς ἔχει. ἐγὼ γὰρ ὅτε 
μὲν πρότερον ἀπῆρα οἴχαδε, ἔχων μὲν ἕπαινον πολὺν 
πρὸς ὑμῶν ἀπεπορευύμην, ἔχων δὲ δι᾿ ὑμᾶς καὶ ὑπὸ; 
τῶν ἄλλων Ἑλλήνων εὔκλειαν. ἐπιστευόμην δὲ ὑπὸ “1α- 
χεδαιμονίων" οὐ γὰρ ἄν μὲ ἔπεειπον πάλιν ποὺς τὉμᾶς. 
γῦν δὲ ἀπέρχομαι πρὸς μιὲν ““ακεδαιμονίους: ὑφ᾽ ὑμῶνϑ 4 
διαβεβλημένος... Σεύϑη δὲ ἀπηχϑη «έἔνος ὑπὲρ ὑμῶν, ὃν 
ἤλπιζον εὖ ποῖΐσας ἢ: ὑμῶν ἀποστροφὴν καὶ ἐμοὶ" 
καλὴν χαὶ παισίν, εἶ γένοιντο, χαταϑή μέ τ ἢ ὑμεῖς δ᾽.35 
ὑπὲρ ὧν ἐχὼ ἀπήχϑη, καί τὲ πλεῖσται καὶ ταῦτα πολὺ 
χρείττοσιν ἐμαυτοῦ, πραγματευόμενός τε οὐδὲ νῦν. πω. 
πέταυμαι ὃ.τι δύναμαι ἀγαϑὸν ὑμεῖν, τοιαύτην ἔχετε 
γνώμην περὶ ἐμοῦ. ἀλλ᾽ ἔχετε μέν με οὔτε φεύγοντειβθ. 

β λαβόντες οὔτε ἀποδιδράσχοντα" ἣν δὲ ποιήσητε ἃ λέ- 
7έτε, ἴστε ὅτι ἄνδρα “κατακαγόντες ἔσεσϑε πολλὰ μὲν 
δὴ πρὸ ὑμῶν ἀγρυπν: σαντα, πολλὰ δὲ σὺν τμεῖν πο- 
»γήσαντα καὶ κινδυγεύσαντα χαὶ ἐν τῷ “μέρει χαὶ παρὰ. 
τὸ μέρος, ϑεῶν δ' ἵλεων ὄντων καὶ τρύπαια βαρβάρων 
πολλὰ δὴ σὺν ὑμῖν στησάιιενον, ὅπως δέ γε μηδενὶ τῶν 
Ἑλλήνων πολέμιοι γένοισϑε, πῶν ὅσον ἐγὼ ἐδυνάμην: 
πρὺς ὑμᾶς διατεινάμενον. χαὶ γὰρ οὖν νῦν ὑμῖν ἔξεστιν 37 
ἀνεπιλήπτως πορεύεσθαι ὅπῃ ἂν ἕλησϑε χαὶ χατὰ γῆν 
χαὶ χατὰ ϑάλατταν. τιιεῖς δέ, ὅτε πολλὴ ὑμῖν εὐπορία. 
φαίνεται, καὶ πλεῖτε ἔνϑα δὴ 

Ν 

] ἐπεϑυμεῖτε πάλαι, δέον-- 

34. πρὸς «“Ἰαχεδαιμονίους αὐτο ἀπηχϑηκμένος οοπϊπησίταν. 35... 
ὑμῖν ἀοοοβοὶς οχ Πἰρυῖς πὶ ουίθις. Υ. δὰ 1. 4. 9. ὅθ. χαταχα- 
γόντες ἔσεσϑε] Βδυῖον θῖν πα 1 ῬΥΟβἃ ΟΥ̓Α ΟΠ τονδὶ εἰναι τι 5... 
Οὐἶτι5 5 π} ΠΠ Πρ τατ ΘΧΘΠρ τὶ ῬγΆΘΡοι Ηδνοάοιεβ ΜΠ. 14. βασι-- 

λέα μὲν δὴ “Ιαρεῖον οὕτω διαιρυγὼν μὴ ἀπολέσϑαι περιῆν" τότε 
δὲ ἐς τοὺς Ἴλλ νας χαταπλώσας ἔμελλε οὐ τὺ δεύτερον ὅδιεκ-- 
φυγὼν ἔσεσθαι, υἱοὶ φαἀϊτονῖθι5. ἔδυ Ῥτοβαῖὰ οϑὲ Β ΙΞΚῚΙ δοινδοῖις 
τὰ περιέσεσϑαι, Βοο Ἰοοο το τὲ ᾿ἰρυὶ ἄπο ρυϊποἶρος σαὶ χατα- 
χεχανότες. Ιὰ φύση σϑοιπειν ἃ] οσίαπη αὐϊ χεχείγχύτες δαὶ 
χεχιιχότες Εἰς, γυδιε δϑϑϑῖ, “ΟΣ τΙ ΠῚ ἡΠΙὰ ἃ Αὐιΐον ἀϊαϊδοῖο δ-- 

γγοσοῖ, δοο νευβθὶ γδάϊσοπι οθεοινανεῖ, πον ἤνεν αι }}δ οϑὶ ἴπ 

Βᾶπο διίνόλωι ἀρῆθχιιν 6556, πἶβὶ ἔουίο ητῖβ ναὶ ἔουυθασι ποῖ 
Τηΐηιι5. σ᾽ σι ϊ τοῖν χέχογε, λᾷῷ δοΡΒοοϊοπν ἀδάν αἷϊ Εντηοὶ, ἣν 

-- μηδενὶ τῶν Ἑλλήνων} Οοπξ, ὙἹ]. 6. 11. 5. Ὑ11. 1. 25. 
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ταί τε ὑμῶν οἵ μέγιστον δυγάμιενοι, μισϑὸς δὲ φαίνε- 
ται, ἡγεμόνες δὲ ἥκουσι «1αχεδαιμιόνιοι οἱ χράτιστοι γο-- 
μιζόμενοι εἶναι, νῦν δὴ καιρὸς ὑμῖν δοχεῖ εἶναι ὡς τά-- 

ϑϑχιστα ἐμὲ καταχαγεῖν ; οὐ μὴν ὅτε γε ἐν τοῖς ἀπόροις 
ἦμεν, ὦ πάντων μνημονικώτατοι, ἀλλὰ χαὶ πατέρα ἐμὲ 
ἐχαλεῖτε καὶ ἀεὶ ὡς εὐ ἑργέτου μεινῆσϑαι ὑπισχνεῖσϑε.. 

οὐ μέντοι ἀγνώμονες οὐδὲ οὗτοέ εἶσιν οἱ »ῦν ἔχοντες 
ἐφ᾽ ὑμᾶς" ὥςτε, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὐδὲ τούτοις δοχεῖτε 
βελτίονες εἶναι τοιοῦτοι ὄντες περὶ ἐμιέ, ταῦτ᾽ εἰπὼν 
ἐπαΐσατο. - . 

39 “Χαρμῖνος δὲ ὁ “1ακεδαιιόνιος ἀναστὰς εἶπεν, .1λλ᾽ 
οὐ τὼ σιώ. ἐμοὶ μέντοι, [ὦ ἄνδρες, οὐ δικαίως δοχεῖτε 
τῷ ἀνδρὶ τούτω χαλεπαίνειν" ἔχω γὰρ. καὶ αὐτὸς αὐτῷ 
μαοττς ρῆσαι. Σεέϑης γὰρ ἐρωτῶντος ἐμοῦ χαὶ Πολευνί- 
χου περὶ Ξενοφῶντος τίς ἀνὴρ εἴ; ἄλλο μὲν οὐδὲν εἶχε 
μέμψασθαι, ἄγαν δὲ φιλοστρατιώτην ἔφη αὐτὸν εἶναι" 
διὸ καὶ χεῖρον αὐτῷ εἶναι πρὸς Τιιῶν τε τῶν “ἀαχεδαε- 

ἀομονίων καὶ πρὸς αὖ τοῦ. ἀναστὰς ἐπὶ τούτω Εὐρύλοχος 
«““Ἰουσιάτης :Ἰρχὰς. εἶπε, Καὶ δοχεῖ γέ μοι, ᾿ἄνδρες “«1κ- 
κεδιαωιμόνιοι, τοῦτο ὑμᾶς πρῶτον ἡκιῶν στρατηγῆσαε,. 
παρὰ Σούϑου ἡμῖν τὸν μισϑὸν ἀναπρᾶξαι ἢ ἑχόντος 3 ἢ 

ἐϊᾶχοντος, χαὶ μὴ πρότερον ἡμᾶς ἀπαγαγεῖν. ΠΠολυκοά-. 
τῆς δὲ ᾿ϑηναῖος εἶπεν ἐνετὸς ὑπὸ Ξενοφῶντος, Ὁρῶ! 

ὍΝ τα πρΠ Ὁ εὐὐλ. )Ὡῷ ...» ὃ0δ,-ΦΦὸ8͵ ὦ «ὦ. 

---- 

5.1 ὦ 

39, ἀλλ᾽ οὐ τὼ σιώ. ἐμοὶ μέντοι]. δης βοσίρτατδτα, ἀυχὶ εχ. 
δοΒοΙο Ἰἰρτὶ ἀπ ἶτιϑ. ὃ ἐστι μὰ τοὺς ϑεοὺς, νεΡὰ ἰρβὰ εἰς οοποῖ- 
ἰϑϊὶς ἀλλ᾽ οὑτωσὶ (ἢ ̓ ἐμοὶ μὲν οὐ διχαίως. «ιο οἵ γυϑὶτηνῖ 

ἰθυὶ ἀειθυϊοταϑ τοὶ ἀλλ᾽ οὑτωσὶ ὦ ἐμοὶ ειἰὲν τεὶ ἀλλ᾽ οὑτωσὶ ὡν-- 

δρες ἐμοὲ μὲν τοὶ ἀλλ᾽ οὑτωσὶν ἐμοὶ μέντοι νοὶ ἀλλ᾽ οὔτ᾽ 
σίως ἐμοὶ μὲν Ρτθθθηῖοβ ΑἸ πάιῖ. ΔΙδι  οϑίατη σουγθοιῖομδην 
Ρδϑϑβὶ βιιηῖ πιοϊϊοτας οἱ (ε Ροἰουῖβιις πομπα } Ἐ}ς ἐπι δὶς σιΐϊπιτν οο-- 

οαἰαπι, οὑτωσὶ» νεῖ οὑτωσὶ ἀλλ᾽ ἐμοὶ μέντοι. Ἂς ϑβιιβρίσαγὶ ἔαβ. 
δοὶ εαπάδηι σοΥγθοι 6 Πὶ ΔἀμΙΡοπάδπι δξβα ἰἴοθοο ϑοβιϊαὶ οἂρ. 
5. 8... φαὶ Ἰάδπι Βὸς οὑτωσὶ βαθεῖ, ἐρομένου δὲ τοῦ ἑταίρου. ἢ» 
πεισϑὴ ὃ Διεγαβάτης, εἰ «ιλήσεις ἐνταῦϑα διασιωπήσας ὁ "1γη-- 
σίλκος εἶπεν οὑτωσί, Οὐδ᾽ εἰ ειἕλλοικεί γε αὐτέχις μάλα χάλλι-- 
στός τε χεὼ. ἰσχὺς θρύτετος χαὶ τάχιστος ἀγϑρώπων ἔσεσθαι" ΠΝ ὶ 
χεσϑεώ γε μέντοι πάλιν τὴν αὐτὴν μάχην ὄμνυμει πάντας 
ϑεοὺς ἢ μὴν μᾶλλον βούΐλεσϑαι ἢ π πέντε μοι ὅσα ὁρῶ χου- 
σίς γενέσϑαι. Οὐ τω σιὼ βῖς. ἰαγὰῖ 860 ἀριᾷ Αὐὐβιορμάπθην 
ΗΝ νυν. 1171., ἀλλὰ ναὶ τὼ σιὼ (Ἰδαπάδε βιρτα Υἱ 6. 34 
τεϊΐφαα Αττῖας Ἰο΄ιιεηθ. --- ἐρωτώγεος ἐμοῦ] 5. ἅ. 4. Μολυχρά- 
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’ "» ΠΡ 88 - Ἑ "τ: » τ -» 
γε μὴν, ἕφη, ὦ ἄνδρες, καὶ Ηροαχλείδην ἐνταῦϑα πα- 

’, ει ,ὔ « « « ᾿ 

ρόντα, ὃς παραλαβὼν τὰ χοίΐματα ἃ ἡμεῖς ἐπονῆσα- 
ἕω ἐν " “τ : , ΄. ὦ 

μεν, ταῦτα ἀποδόμενος οὔτε Σεύϑη ἀπέδωχεν οὔτε ἡιιῖν 
, “- υ" 2 

τὰ γιγνόμενα, ἀλλ᾽ αὐτὸς χλέψας πέπαται. ἣν οὖν σω- 
; - ζ..7 - . Ἐπ 3 υ, φρονῶμεν, ἐξόμεϑα αὐτοῦ" οὐ γὰρ δὴ οὑτὸς γε, ἕξη» 

“..-.υ Ἴκὰ) “7... υ σγχ» ἋὙ- δὰ 

Θροάξ ἐστιν, ἀλλ᾽ “Ελλην ὧν ᾿Ελληνας ἀδιχεῖ. 
΄ - ’ὔ «4 “τ )κ ΒΖ ΓΝ 

Ταῦτα ἀχούσας ὁ ουσχλείδης ιιάλα ἐξεπλάγη" χαὶ42 
Ν ί ῃ Ξ 41 

Ἀ - ἝΝ ͵ . Ἂ - “ἯΙ "οὐ Ἅ “ 

προζςελϑὼν τῷ Φειϑη λέγει, μεῖς ἣν σωφρονῶμεν, 
“" - πὶ , 

ἄπιμεν ἐντεῖϑεν ἐκ τῆς τούτων ἐπιχοατείας. καὶ ἀνα- 
; » ’ Ἁ 

βάντες ἐπὶ τοὺς ἵπποὺῦς ὥχοντο ἀπελαύνοντες εἰς τὸ 
«ς - ’ ᾿ κ “-- Α ἢ ᾿ς 

ἑαυτῶν στρατόπεδον. χαὶ ἐντεῦῖϑεν Σεύϑης πέιιπει Χ18ρο-438 
ς - « »- »- 

ζέλμην τὸν ἑαυτοῦ ἑοιιηνέα πρὺς Ξενοφῶντα καὶ χε- 
Ν: ἈῚ ς ὐ ὃ ᾿Ξ - ἦὔ΄' 

λεῦεε αὐτὸν χαταμεῖναι παρ᾿ ἑαττιῦ ἔχοντα χιλίους οπλί- 
- ς »"-ο -- 7 Υ - 

τὰς, χαὶ ὑπισχνεῖται αὐτῷ ἀποδώσειν τά τε χωρία τὰ 
ἣν , Σϑὴ γα δὺ Ὁ} ὁ ΚΊΤΏ Κ.17 ἡ μν 
ἐπὶ ϑαλάττη καὶ τάλλα ἃ υπυπέσχετο. χαὶ ἐν ἀποῤρῆτῳω 

, 5 , Ρ] ’ «ς « 

ποιησάμενος λέγει ὅτι ἀχήχοε []Πολυνίχου ὡς εἶ ὉτὉ7ποχεί- 
.") - - ι- κΑ 

ριος ἔσται “αχεδαιμονίοις, σαφῶς ἀποθανοῖτο ὑπὸ Θί- 
: «ἄ«Ψ “) κα -. “- πὶ Ἂ 

βρωνος. ἐπέστελλον δὲ ταῦτα χαὶ ἄλλοι πολλοὶ τῷ Ξε-44 
τι «ς . ͵ὔ Ὑ ᾿ » - , ε 

γοφῶντι ὡς διαβεβλημένος εἰηὴ χαὶ φυλάττεσθαι δέοι. ὁ 
᾿ ΡῚ ’ὔ - ν Κ - Ν 7 - - 

δὲ ἀχούων ταῦτα δίο ἱερεῖα λαβὸν ἐϑύετο τῷ Ζ[ὶ τῷ 
- ,ὔ Ζ --- ὝἼ 

βασιλεῖ πότερά οἱ λῷον χαὶ ἄμεινον εἴη μένειν παρὰ 
τ --; Ψ..2 Ἔν. ἢ ϊ ’ “-- Ὁ , Ἁ - 
“εὐϑῃ ἐφ΄ οἷς Σεύϑης λέγει ἡ ἀπιέναε σὺν τῷ στρα- 

᾿ ’ ) - " - 

τεύματι. ἀναιρεῖ δὲ αὐτῷ ἀπιέναι. 

της] ἽΧοπορΒοπεϊβ ἀπηΐοιιβ, τι ΘΟ] σίταν οχ 9. 17. Χϑπορίοπ δ0-- 
ἴεπι ἢ θυδο λ6 ἔγαιιἀθ5 ρϑυβρίσουθ 886. οβοπάδθυαξς σὰρ. 5. ὅ. οοπῇῖ. 
7. 35. 41. 43. τώ τε χωρία --- καὶ τάλλα] Υ. φὰρ. 3. 35. 44. 

᾿ἀϑύετο, 4πο4 τπιητι5. {ἰρον να θτες ΡΙΓῸ ἔϑυε,. οοἱ οἴὔαπι ΥἹ. 1. 29 
ἐθύετο τῷ “1 τῷ βασιλεῖ : αιὶ Ἰοοιι5. ἄρ γο]σίομθ απ Ιονἱβ τϑ-- 
Βἶβ πυπιο ΘΟ] ρα Χοπόρμοι αει. Θύεσϑαι αὐῖθαν ρεορυίασῃ ἐς 

᾿βαοτὶκ 4186 ἀφδοχίν ΟΟμ δι δ ἀοχιι οαιι558 διιηΐ, 

β 



Α τῷ ς 

τ χαΐϊ οἷοι ἡμεῖς. ἡμεῖς μὲν. γάρ, ἔφη, ποὶν ὑμῖν φίλοι 
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ΓΑ ΤΟΎΥΝ, 

ὙΊΟΟ5. βῖιο5. ἃ Ογαροῖβ θα ατινν! οῦσγο ἔργο Λραοβαῖες τοῖς 
παοῖζου ῬΥΪπηῖ, ἀοϊπαρ ο]οπιθη τι5 τοῦ ἩῬαϑ ΡῬοϑβοῖξ, μονίθονα 

{π6 ΣΧ ΟΒοΡΒομΐθην 81:8) 1056 ΟΡϑύατη. ΡΟ οῖτα5. υἵ ΒΈ ρου ἢν 

οαιισδὰ δοείμοη. δάθαῖ. (το ἔαοϊοηία {ΠΠῸὸ Ῥϑυβοῖνιε δαιιθμ65.: 
« σοερίιιην ϑραγἴδι5 ἀνδαϊὲ ΚΘ μΟΡμουν μ ΠΡ ι:5. εἶν ̓ άρι ἀτιμ. 

᾿Εντεῦϑεν Σευϑῆης μὲν ἀπεστρατοπεδεύσ σατο πρῦσω- 
τέρω" οἱ δὲ “Ελληνες ἐσχήνησαν εἰς χώμας ὅϑεν ἕμελ- 
λον πλεῖστα ἐπισιτισάμενοι ἐπὶ ϑάλατταν ἥξειν. αἱ ἃὲ 
κῶμαι αὗται ἦσαν δεδομέναι ὑπὸ Σεύϑου 27) δοσάδῃ.. 
ὁρῶν οὖν ὃ τη δοσάδης δαπαγνώμενα τὰ ἑαυτοῦ ἐν ταῖς 
χώμαις ὑπὸ τῶν Ἕλλένων χαλεπῶς ἔρεθε " χαὶ λαβὼν 
ἄνορα Ὀδρούση γ δενατώτατον τῶν ἄνωϑεν καταβεβη- 
χότων καὶ ἱππέας ὅσον τριάχοντα ἔρχεται καὶ προχα- 
λεῖται Ξεγοφῶντα ἐκ τοῦ “Ἑλληνιχοῦ στρατεύματος. καὶ 
ὃς λαβών τινας τῶν λοχαγῶν χαὶ ἄλλους τῶν ΕΙΣ 
δείων Προς ρχεται, ἐγϑα δὴ λέγει ἢ δοσάδης, ᾿4διχεῖς, 
τε. ὦ Ξ Ξεγο ον. τὰς ἡμετέρας χιύτιτις πορϑοῦντες. 

7 
2 

προλέ ἔγομεν οὖν «μῖν, ἐγώ τε ὑπὲρ Σεύϑου χαὶ ὅδε δ᾽ 
ΡΣ Χ ἀνὴρ παρὰ Πηηδόκου ἥκων τοῦ ἄνω βασιλέως, ἀπιέναι 
Ε] - 7 

ἐξ τῆς χώρας" εἶ δὲ μή, οὐκ ἐπιτοέψομεν ὑμῖν, ἀλλ᾽ 
᾿. ς 

ἐὰν ποιῆτε χαχῶς τὴν ἡμετέραν χώραν, ὡς πολεμίους 
ἀλεξόμεϑα.. 

«ς 

Ο δὲ Ξ Ξεγοςῶν ἀχοῦσας ταῦτα εἶπεν, “Ἵλλὰ σοὶ μὲν 
τοιαῦτα λέγοντι χαὶ ἀποχρίνασϑαι χαλεπόν" τοῖδε δ᾽ 
«; - 

ἑγέχα τοῦ ν ἑαγίσχκου λέξω, ἐν εἰδῇ οἷοί τὲ ἐμεῖς ἐστε 

γενέσϑαι ἐπορευόμεθα διὰ ταύτης τῆς χώρας ὅποι ἐβου- 
λόμεϑα, ἣν μὲν ἐθέλοιμεν πορϑοῦντες. ἣν δ᾽ ἐϑέλοι- 

λα ᾿ ’ 

μὲν καίοντες, καὶ σὺ ὁπότε πρὸς ἡμᾶς ἔλϑοις πρεσβευ- 
ων, ηὐλίζου τότε παρ᾽ ἡμῖν μὐδένω φοβούμενος τῶν 

3. βασιλέως} Θἀιηγϑδττιμ. ν. 32. 39. 3. 16. --- ἀλ εἐξόκιεϑα ἔοτ-- 
ΤΉ ΒΤ ἔαξανῖ, {πᾶν τ 6 ον ἩΡγουῖη ΡΥ 5 βευυαυτ. τε] αὶ ἐπι 
ἀλεξησόμεϑα υαπῖαμπὲ: 5ἴοιὶ 1. 3. θ. ΠΡΥῚ οτημοβ ἀλεξήσασϑαι ΡῈ 
ἀλέξασθαι. Επεξιιν! ἃτιΐδηι 5᾽ ΘΉΗ ΘΔ 0116 ΑἸ οὶ ἀλέξεσϑαιε ἱπέιδ1- 
ἰλτ5. Ἰοοῖ5 σόορΒοο β Ο. Το ν. 171. οὐδ᾽ ἔνι φροντίδος ἔγχος 
ᾧ τις ἀλέξεται. εἰ τ. 539. ὡς οὐ γνωρέσοιμι, χοὺχ ἀλεξοίμην 
μαϑὼν φγοβαυξ Βι:εππάπμιι8 χϑσα. ν. ἀλέξω 
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πολεμίων" ὑμεῖς δὲ οὖχ ἦτε εἰς τήνδε τὴν χώραν, ἢ 
εἰ ποτὲ ἔλϑοιτε, ὡς. ἐν χοειττόνων χώρᾳ ηὐλίξεσϑε ἐγχε- 
χαλινωμένοις τοῖς ἵπποις. ἐπεὶ δὲ ἡμῖν φίλοι ἐγένεσϑε τι 
χαὶ ὁι ἡμᾶς σὺν θεοῖς ἔγεξε τήνδε τὴν χώραν, γῦν 
δὴ ἐξελαῦνε ἐτὲ ἡμᾶς ἐκ τῆςδε τῆς χώρας, ἣν ν παρ᾽ ἡμῶν 
ἐχόντων κατὰ χράτος παρεῖ. άβετε" ὡς γὰρ αὐτὸς οἶσϑα, 
οἱ πολέμεοε οὐχ ἱκανοὶ ἦσαν ἡμᾶς ἐξελαύνειν. καὶ οὐχ 8 
ὅπιυς δῶρα δοὺς καὶ εὖ ποιήσας ἀνϑ' ὧν εὖ ἔπαϑες 
ἀξιοῖς ἡμᾶς ἀποπέμψασθαι, ἀλλ᾽ αν ἐρθλόνσα ἐν νὰ ἧ- 
μᾶς οὐὸ ἐναυλισϑῆναι ὅσον δύνασαι ἐπιτρέπεις. χαὶ 9 
ταῦτα λέγων οὔτε ϑεοὺς αἰσχύνῃ οὔτε τόνδε τὸν ἄωός 
ὃς νῦν μέν σὲ ὁρᾷ πλουτοῦκται, ποὶν δὲ ἡμεῖν φίλον γε- 
γέσϑαι ἀπὸ λῃστείας τὸν βίον ἔχοντα, ὡς αὐτὸς ἐφη- 

σϑα. ἀτὰρ τί χαὶ ποὸς ἐιιὲ λέγεις ταῦτα; ἔφη" οὐ γὰρτο 
ἔγωγ᾽ ἔτι ἄρχω, ἀλλὰ Τακεδαιμόνιοι, οἷς ὑμεῖς παρε- 
ἀστῶν τὸ στράτευμα ἀπαγαγεῖν οὐ "δὲν ἐμὲ παραχαλέ- 
σαντες, ὦ ϑαυμαστότατοι, ὅπως. ὥςπερ ἀπηχϑανόμην 
αὐτοῖς ὅτε πρὸς ὑμιῶῦς ἦγον, οὕτω καὶ χαρισαίμην γῦν 
ἀποδιδούς 

᾿Επεὶ δὲ ταῦτα ἔἤχουσεν ὃ Οδρύσης. εἶπεν, Ἔγὼτ1 
μέν, ὦ ἡϊηδόσαδες, χατὰ τῆς γῆς καταδύομαι ὑπὸ τῆς 
αἰσχύνης ἀκούων ταῦτα. χαὶ εἰ μἱὲν πορόσϑεν ἠπιστάμην, 
οὐδ᾽ ἂν συνηχολούϑησά σοι" χαὶ νῦν ἄπειμι. οὐδὲ γὰρ 
ἂν Πγδοχός με ὃ βευσιλεὲς ἐπαινοίη, εἶ ἐξελαύγοιμι τοὺς 

εὐεργέτας. ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵ{ ἕππτον ἀπήλαυνε 12 
χαὶ σὺν αὐτῷ οἱ ἄλλοι ἱππεῖς τιλὴν τεττάρων ἢ πέντε, 

δὲ Πηδοσάδες. ἐλύπει γὰρ αὐτὸν ἡ χώρα πορϑου- 
μένη, ἐχέλευε τὸν Ξενοφῶντα χαλέσαι τὼ “1αχεδαιμο- 
τίω. χαὶ ὃς λαβὼν τοὺς ἐπιτηδειοτάτους προςῆλϑε τῷ 18 
«Χαομίνω χαὶ Πολυνίχῳ χαὶ ἔλεξεν ὅτι χαλεῖ αὐτοὺς 
Π]ηδοσάδης προξριῦν ἅπερ αὐτῷ, ἀπιέναι ἐκ τῆς χώ- 
ρας. οἶμαι ἂν οὖν, ἔφη, ὑμᾶς ἀπολαβεῖν τῇ στρατι(14 

τὸν ὀφειλύμενον μισϑόν, εἶ εἴποιτε ὅτι δεδέηται ὑμῶν 
ἢ στρατιὰ συναναπροᾶξαι τὸν μισϑὸν ἢ παρ᾽ ἑκόντος 
ἢ παρ᾽ ἄχοντος Σεύϑου, χαὶ ὅτι τούτων τυχόντες προ- 

8, οὐδ᾽ ἐναυλισϑῆνι] ΤὰΑρεὶ σιδίτιον ορ πὶ οὐ ὑδένας χαταὺυ- 
λισϑῆναι νοὶ χαταλισϑῆναι: 41 διηθῖσὶ ροΐοσε οὐδὲ χαταυλι- 
σϑῆναι δὲν Ῥοϊϊι5 οὐδ᾽ ἐγχαταυλισϑῆναι νοϊαοιίαι. 10. ὅπως 

ἱ'  χαρισαίμην δὰ παραχαλέσαντες τεϑριὶοἰτιμξ, 
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ϑύμως ἂν συνέπεσϑαι ὑμῖν φασι, καὶ ὅτε δίχαια ὑμῖν 
δοχοῦσι λέγειν, καὶ ὅτι ὑπέσχεσϑε αὐτοῖς τότε ἀπιέναι 

δῦταν τὰ δίχαια ἔχωσιν οἱ στρατιῶται. ἀχούΐσαντες οὗ 
«ἄχωνες ταῦτα ἔφασαν ἐρεῖν χαὶ ἄλλα ὑποῖα ἂν δύ- 
γωνται χράτιστα" χαὶ εὐϑὺς ἐπορεύοντο ἔχοντες πάν- 
τας τοὺς ἐπικαιρίους ἐλϑὼν δὲ ἔλεξε, “Χαρμεῖνος, Εἰ 
μὲν σύ τι ἔχεις, (ὦ ἈΤηδόσειδες, πϑὸς ἡμᾶς λέγειν. εἰ 

τοδὲ μή, ἡκεῖς πρὸς σὲ ἔχοκεξν. ) δὲ Τη δοσάδης μαλα 
δὴ ὑφειμένως, "7λλ᾽ ἐγτὸ μὲν πένεν: ἔμ η; χαὶ Σεύϑης 
τὰ αὐτά, ὅτι ἀξεοῦμεν ποὺς φίλους ἡμῖν γε) ἐνημέψους 

ἌἍ , 

“ἢ χακχῶς πάσχειν ὑφ᾽ ὑμῶν. ὅ,τι γὰρ ἄν τούτους κα- 
ιἸχῶς ποιῆτε ἡμᾶς ἤδη ποιεῖτε" ἑμιότερδι γάρ εἶσιν. Ἧ-᾿ 

μεῖς τοίνυν, ἔφασαν οἱ «Ἰάκωνες, ἀπίομιιεν ἂν ὅπότε, 
τὸν μισϑὸν ἔχοιεν οἱ ταῦτα ὑμῖν χαταπράξαντες " εἶ 
δὲ μή, ἐρχόμεθα ἐιὲν καὶ φῦν ,βοηϑήσοντες τούτοις χαὶ 
τικρησόμενοι ἄνδρας οἱ τού τοὺς παρὰ τοὺς δοχους 
ἠδίκησαν. ἢν δὲ δὴ χαὶ ἐμεῖς τοιοῦτοι εἰ ὐξτεν ἐνθένδε 

τϑἀρξόμεθα τὰ δίκαια λαμβάνειν. ὁ δὲ Ξενοφῶν εἶπεν, 
᾿Ἐϑέλοιτε δ᾽ ἀν’ τούτοις, ὦ 11; ,δόσαδες, ἐπιτρέψαι, ἔπει. 
ϑὴ φίλους ἔφατε εἶναι ὑκεῖν, ἐν (ὧν τῇ χώρᾳ, ἐσμέν, ὅ--᾿ 
πότερα {57 φίσων ται, εἰϑ᾽ ὑμᾶς προςῆχεν ἐκ τῆς χώ-. 

ἦθροας ἀπιέναι εἴτε ἡμᾶς; ὃ δὲ ταῦτα μὲν οὐχ ἔφη" ἐκέ- 
λευε δὲ μάλιστα μὲν αὐτὼ τὼ χἱάκονε: ἐλθεῖν παρὰ. 
Σεύϑην περὶ τοῖ' μεισϑοῦ, καὶ οἴεσϑαι ἂν Σεύϑην πεῖ: 
σαι" εἰ δὲ μή, Ξενοφῶντα σὺν αὐτιῦ πέμπειν, καὶ συφ- 
πράξειν ὑπισχνεῖτο. ἐδεῖτο δὲ τὰς κώμας μὴ καίειν. 

20 ᾿Ἐντεῦῖϑεν πέιιπουσι Ξενοφῶντα καὶ σὺν αὐτῷ οἱ 
ἐδόχουν ἐπιτηδειότατοι εἶν αι. ὁ δὲ ἐλ ϑὼν λέγει πρὸς Σεύ-- 

21ϑ8ην, Οὐδὲν ἀ ἀπαιτήσων, ὦ Σεύϑη, πάρειμι, ἀλλὰ διδά- 
ξων, ἢν δύνωμαι, ὡς οὐ δικαίως μοι ἠχϑέσϑης ὃ ὅτε ὑπὲρ 
τῶν στρατιωτῶν ἀπήτουν σε προϑύμως ἃ ὑπέσχου αὖ- 
τοῖς " σοὶ γὰρ, ἔγωγε οὐχ ἧττον ἐνόμιζον συμφέρον εἶναι 

23 ἀποδοῦναι ἢ ἐχείγοις ἀπολαβεῖν. πρῶτον μὲν γὰρ οἶδα 
μετὰ τοὺς ϑεοὺς εἰς τὸ φανερόν σε τούτους καταστή-. 
σαντας, ἐπεί γε βασιλέ ἑα σὲ ἑποίησαν πολλῆς χώρας χαὶ 
πολλῶν ἌΜΜΕΣ ὥςτε οὐχ οἷόν τέ σοι λανϑάγειν 

2ϑοῦτε ἢν τι χαλὸν οὔτε ἤν τι αἰσχρὸν ποιήσης. τοιούτῳ, 

19, οἴεσθαι 756, ΔῖεδοΞξαδεοινν, 
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δὲ ὄντι ἀνδοὶ μέγα μέν πο ἐδόχει εἶναι μὴ δοχεῖν ἀχα- 
ρίστως ἀποπέμψασθαι ἄνδοας εὐεργέτας. μέγα δὲ εὖ 
ἀχοέειν ὑπὸ ἑξαχιςχιλίων ἀνθοώπων, τὸ δὲ μέγιστον 
μηδαμῶς ἄπιστον σαττὸν χαταστῆσαι ὅτι λέ, οἷς. ὁρῶς4 
“ἀρ τῶν μὲν ἀπίστων ματαίους καὶ ἀδυνάτους χαὶ ἀτί- 
μους τοὺς λόγους πλανωμένους" ᾿ δ᾽ ἄν “φανεροὶ ὦσιν 
ἀλήϑειαν ἀσχοῦῖντες, τούτων οἱ λόγοι, ἣν τι δέωνται, 
ἐμόϊὸν μεῖον δύνανται ἀνίσασϑαι ἢ ἄλλων ἢ βία" ἣν 
τέ τινας σωφρφονίςειν βού) λωνξαι, γιγνώσκοι τὰς τούτων 
ἀπειλὰς οὐ ΕἾ ἧττον σωφρογιζοῦσας 7 ἄλλων τὸ ἤδη χο- 
λάζειν-“ ἢν τέ τῷ τι ὑπισχγιῆνται οἱ τοιοῦτοι ὥδμον, 
οὐδὲν μεῖον διαπράττονται ἢ ἄλλοι παουχοῖμια ἀιδόν- 
τὲς. ἀναμυήσϑητι δὲ καὶ σὺ τί ποοτελέσας ἡειῖν συι-ῷ 3 
μάγους ἡμᾶς ἔλαβες. οἶσθ᾽ ὅτι οὐδέν- ἀλλὰ πιστεῦϑ εἰς 
ἀληϑεύσειν ἃΔ ἔλεγες ἐπῆρας τοσούτοις ἀνθρώπους συ- 
ποδλνάβιο δ ϑ χαὶ ἀὔρε μόνο ϑρ σοι ἀρχὴν οὐ 
τοιάχοντιι μόνον ἀξίαν ταλάντου", ὅσα οἴονται δεῖν οὗ- 
τοι νῦν ἀπολαβεῖν, ἀλλὰ πολλαπλασίων. οὐχοῦῖν τοῦτοσθ 
μὲν προίῶτον τὸ πιστείεσϑαί σε τὸ χαὶ τὴν βασιλείαν 
σοι κατεργασάμενον τούτων τιν χϑημάτων ὑπὸ σοῖ 
πιπιιίσχεται. ἴθι. δὴ ἀναμνήσϑητι πῆς μέγα ἡγοῦ τότε2 7 
κατατιράξασϑαι ἃ γ"ν καταστρεψάμεν ος ἔχεις. ἐγὼ μὲν 
εὖ οἵδ᾽ ὅτι εἴ Ἔω ἄν τὰ νῦν πὲπ οαγμένα μᾶλλόν σοι 
“χαταπραχϑῆγαι ἢ πολλαπλάσια τούτων τῶν χοημάτον 

γενέσϑαι. ἐμοὶ τοίνυν μεῖζον, ἥλάβος καὶ αἰσχίον δοχεῖ 58 
εἶναι τὸ ταῦτα γὺν πὴ κατασχεῖν , τότε μὴ λαβεῖν, 
ὅσῳπερ χαλεπιότερον ἐκ πλουσίου πένητα "ενέσϑαι ἢ 
ἀρχὴν μὴ πλοιτῆσαι, καὶ ὅσῳ λυπηρύτεοον ἐχ βασι- 
λέως ἰδιώτην {αγῆναι ἢ ἀρχὴν μὴ βασιλεῦσαι. οτ' ̓χοῦγῶ9 

ς 
ἐπίστασαι μὲν ὅτι οἱ ΧΩ σοι ὑπήχοοι γενόμενοι οὐ φι- 
λίᾳ τῇ σῇ ἐπείσϑησαν ὑπὸ σοῦ ἄρδω ἀλλ᾽ ἀνάγχῃ. 
χαὶ ὅτι ἐπεχειροῖεν ἂν πάλιν ἐλεύϑεροι. γίγνεσϑαι. εἰ μή 
ακἰς αὐτοὺς φύβος κατέχοι. ποτέριως οὖν οἷει τὔλλον ἂν 30 

23. ἑξαχιςχιλίων }" Ναπερυτις σου δυτιν ΥΙ. ὃ. 16. νοβῖτις ἀ- 
γουογαῖ ἴπιη ΝΟΟΙΪ5 Οὐ 5ιῖ5 σρορβεα {ὙΠ}. ὅς. 11.) ἴππι γεν 1 ἔξεστι 
δῖ “ἰδ ρϑουιπι {(Ὑ}]. 2. 3.} δῖ σου ατουνην {Ὑ}] .Ὁς.. 8... τ] - 
τὐπεϊηο. 25. χατερ; ̓ άσασϑ κι] συγ χτεογάσασϑαι ρξυ ἀπὰς, 

27. πῶς μέγα ἡγοῦ] πῶς σαμν ἡγοῦ πον οὐπὶ ἐέγα ἰανηζθϑεν 
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φοβεῖσθαί τε αὖ τοὺς χαὶ ,»σωφρονεῖν τὰ πρὸς σε, εἶ δρῷέν 
τοι τοὺς στρατιώτας οἵτω διακειμένους ὡς. γῦν τὲ 

γοντάς ὦν, εἰ σὺ χελεΐοις, αὖ "ϑίς τ᾿ ἂν ταχὺ ἐλϑόντας, 
εἰ δέοι, ἄλλους τε τούτων πεοὶ σοῦ ἀχοίοντας πολλὰ 
ἀγαθὰ ταχὺ ἄν σοι ὁπότε βούλοιο παραγενέσϑαι, ἢ εἰ 
καταδοξάσειαν μήτ᾽ ὧν ἄλλους σοι ἐλϑεῖν δι ἀπιστίαν 
ἐκ τῶν νῦν γεγενημένων τούτους τε αὐτοῖς εὐγουστέ- 

ϑίρους εἶναι ἢ σοί; ἀλλὰ μὴν οὐδὲν πλήϑει γε ἡμῶν λει- 
φϑώτες ὑπεῦθάν σοι, ἀλλὰ προστατῶν ἀπορίᾳ. οὐχοῦν 
νῦν χαὶ τοῦτο κίνδυνος μὴ λάβωσι ποοστύτας αὑτῶν 
τιγας τούτων οἱ νομίζουσεν ὑπὸ σοῦ ἀδιχεῖσϑαι, ἢ καὶ 
τούτων χοείττονας τοὺς “ακεδαιμονίους, ἐὰν οἱ μὲν 
στρατιῶται ὑπισχνῶνται προϑυμότερον αὐτοῖς ̓ συστρα- 
τεΐίεσϑαι. ἂν τὰ παρὰ σοῦ νῦν ἀναπρόά ξωσιν, οἱ δὲ “ὦ- 
χεδαιμόγιοι διὰ τὸ δεῖσθαι τῆς στρατιίς συναινέσωσιν 

2 αὐτοῖς. ταῦτα. ὅτι γε μὴν οἱ νῦν ὑπὸ σοι Θρᾷκες γενόμενοι 
πολὺ ἄν ποοϑυμότερον ἰοῖεν ἐπί σε ἢ σύν σοι οὐχ᾿ “ἄδη- 
λον" σοῦ κιὲν γὰρ χρατοῦντος δουλεία ὑπάρχει αὐτοῖς, 

ϑϑχρατουμένου δέ σου ἐλευ ϑεοία. εἰ δὲ χαὶ τῆς χώρας 

προνοεῖσθαι ἤδη τι δεῖ ὡς σῆς οὖση 'ς, ποτέρως ἂν οἷξε, 
ἀπαϑῆ καχῶν μᾶλλ ον σὲ τὴν εἶναι, εἶ οὗτοι οἱ στρατιῶ- 
ται ἀπο αβόν τὲς ἃ ἐγκαλοῦσιν. εἰρήνην καταλιπόντες 

οἴχοιντο, ἤ εἶ οὑτοί τε μένοιεν ὡς ἐν πολεμίᾳ σύ τε ἄλ- 
λους πειρῶο πλείονας τούτων ἔχων ὀντιστρατοπεδεύε- 

βϑάσϑαι δεομένους τιν ἐπιτηδείων; ἀργύριον δὲ ποτέρως 
ἂν πλεῖον ἀναλωϑείη, εἶ τούτοις τὸ ὀφειλόμεν ον ἀποδο- 
ϑείη, ἢ εἰ ταῦτά τε ὀφείλοιτο ἄλλους τὰ χρείττονας τού-- 

ὄϑτων δέοι σὲ μισϑοῦῖσϑαι; ἀλλὰ γὰρ Ἡραχλείδῃ, ὡς 
πρὸς ἐμὲ ἐδήλου ; πάμπολυ δοχεῖ τοῦτο τὸ ἀργύριον εἰ- 
ναι. ἢ μὴν πολὺ γέ ἐστιν ἔλ αττον γὺῦν σοι καὶ λαβεῖν 
ἑκὰς ἀπολδῆκαι ἢ πρὶν ἡμᾶς ἐλϑεῖν πρύς σε τὸ 

βθδέκατον τούτου μέρος. οὐ γὰρ «ἀριϑμός ἐστιν ὃ ὁρίζων 
τὸ πολὺ χαὶ τὸ ὀλί γον: ἀλλ᾽ ἡ δύναμις τοῦ τὲ ἄπσδι- 
δόντος χαὶ τοῦ λαμβάνοντος " σοὶ δὲ νῦν ἡ χατ᾽ ἐνιαυ-, 
τὸν πρύςοδος πλείων ἔσται ἢ ξιπροσϑεν τὰ παρόντα. 

30. ἄλλους τε παραγενἕσϑαι] Τοῦτ Βοο {ιηβὶ ΠΟ ὄοῷεν 5Ξεἃ 
δοχοῖεν ῬΤΆΘΠΉἾδ5ο. 33. ἃ ἐγχαλοῦσιν»}] Α ἃ ἀξύτη ψουθὶ ΠΙπρίνϑη, 
ἄυπι ΟΟΤΙΡΑΓΕΤΙ βοϊοὲ ἴβοου. Ἂς Ἐπίμγι. Ρ. 967. τὰς τριαχοσίας. 
δ νθω ἐνεχάλεσεν, ἐμοὶ χαριζόμενος. 
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πάντα ἃ ἐχέχτησο. ἐγὼ μέν, ὦ Σεύϑη, ταῦτα ὡς φίλουϑ7 
ὄντος σου ἀπμιωποδύμην: ὕπως σύ τε ἄξιος δοχοίης εἰ-- 
γαι ὧν οἱ ϑεοί σοι ἔδωχαν ἀγαθῶν ἐγώ τε ιιὴ δια- 
φϑαρείην ἐν τῇ στοατιᾷ. εὖ γὰρ ἰσϑι ὅτι νῦν ἐγὼ οὐτ 38 
ἂν ἐχϑρὺν βουλύμενος. καχες ποιῆσαι δ) ηϑείην σὺν 
ταύτῃ τῇ στρατιᾷ οὔτ᾽ ἂν εἰ σοι πάλιν βουλοί- 
μὴν βοηθῆσαι. ἱκαγὴὺς ἂν γενοίμην " οὕτω γὰρ πρός ΠΡ 
ἢ στρατιὰ διάκειται. καίτοι αὐτόν σε μάρτυρα σὺν ϑεοῖς 39 
εἰδόσι ποιοῦμιαι τι οὔτε ἔχω παρὰ σοῦ ἐπὶ τοῖς στρα- 
τιώταις οὐδὲν οὔτε ἤτησα πώποτε εἰς τὸ ἴδιον τὰ ἐχεί- 
γὴν οὔτε ἃ ὑπέσχου ἐιοι ἀπήτησα" διινυμι δέ σοι μη-ά40 
δὲ ἀποδιδόντος δίξασϑαι ἄν, εἰ μὴ χαὶ οἱ στρατιῶται, 
ἔμελλον τὰ ἑαυτῶν συναπολαμιβάνειν. αἰσχρὸν γὰρ ἣν 
τὰ μὲν ἐιιὰ διαπεποᾶχϑαι, τὰ δ᾽ ἐχείνων περιιδεῖν ἐμὲ 
χακεῦς ἔχοντα ἄλλως τε καὶ “τιμώμενον ὑπ᾽ ἐκείνων. 
καίτοι Ἡοαχλείδη γε λῆρος πάντα δοχεῖ εἶναι πρὸς τὸ! 1 
ἀργύριον ἔχειν ἐκ παντὸς τούπου " ἐγὼ δέ, ὦ Σεύϑη, 
οὐδὲν νομίζω ἀνδοὶ ἄλλως τε καὶ ἄρχοντι χάλλιον εἴ-- 
γαὶ χτῆα οὐδὲ λαμποότεορον ἀοετῆς χαὶ δικαιοσύνης 
χαὶ γενναιότητος. ὃ γὰρ ταῦτα ἔχων πλουτεῖ μὲν ὃν-42 
τῶν «ίλων πολλῶν, πλου τεῖ δὲ χαὶ ἄλλων βουλομένων 
γενέσϑαι. » χαὶ εὖ μὲν ποάττιον ἔχει τοὺς συν ησϑησομέ- 
γνοὺς, ἐὰν ὁέ τι , σφαλῇ, οὐ σπανίξει τῶν βοηϑησόντων. 
ἀλλὰ γὰρ εἰ μήτε ἐχ τῶν ἐμῶν ἔργων κατέμαϑες ὅτι43 
σοι ἐκ τῆς ψυχῆς φίλος ἦν, μήτε ἐκ τῶν ἐμῶν λόγω» 
δύνασαι τοῦτο γνῶναι, ἀλλὰ τοὺς τῶν στρατιωτῶν λύ- 
γους πάντως κατανόησον" παρῆσϑα γὰρ χαὶ ἤκουες α 
ἔλεγον οἱ ψέγειν ἐμὲ βουλό ὀμένοι. κατηγόρουν μὲν γάρ μου44 
πρὸς “Τακεδαιμονίους ὡς σὲ περὶ πλείονος ποιοίμιην ῆ 
«““αχεδαιμονίους, αὐτοὶ δ᾽ ἐνεχάλουν ἐμοὶ ὡς μᾶλλον 
μέλοι μοι ὅπως τὰ σὰ χαλῶς ἔχοι ἢ ὅπως τὰ ἑαυτῶν" 
ἔφασαν δέ μὲ χαὶ δῶρα ἔχειν παρὰ σοῦ. καίτοι τὰ δῶ-45 

- , Σ ᾽ Ἁ ’ ͵ , 

θα ταῦτα πύτερον οἴει αὐτοὺς χαχόνοιάν τινὰ ἐνιδὸν- 
τας μοι πρὸς σὲ αἰτιάσϑαϊ με ,“χειν παρὰ σοῦ ἢ προ- 
ϑυμίαν πολλὴν περὶ σὲ χατανοήσαντας; ἐγὼ μὲν οἴμαι46 

᾿ πάντας ἀνθρώπους νομίζειν εὔνοιαν δεῖν ἀποκχεῖσϑαι 
“τούτῳ παρ᾽ οὗ ἂν δῶρά τις λαμβάνῃ. σὺ δὲ πρὶν μὲν 
ὑπηρετῆσαί τί σοι ἐμὲ ἐδέξω ἡδέως καὶ ὄμμασι χαὶ 
φωνῇ καὶ ξενίοις καὶ ὅσα ἔσοιτο ὑπισχνούμενος οὐκ ἐνε- 
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πιίμπλι ἀσο" ἐπεὶ δὲ κατέπραξας ἃ ἐβούλου καὶ γεγένησαι 
ὅσον ἐγὼ ἐδυνάμην μέγιστος, νῦν οὕτω μιε ἄτιμον ὄντα 

4γ7ὲν τοῖς στρατιώταις τολιιῷς περιορᾶν ; ἀλλὰ μὴν ὅτι 

σαι δόξει. ἀποδοῦναι πιστεύω χαὶ τὸν χϑόνον διδάξειν 
σὲ καὶ αὐτόν γέ σὲ οὐχὶ ἀνέξεσϑαι τοὺς σοὶ προεμένους 
εὐεργεσίαν δριῦντά σοι ἐγκαλοῦντας. δέομαι οὖν σου, 
ὅταν ἀποδιδῷς, προϑυμεῖσϑαι ἐμὲ παρὰ τοῖς στρατιω-- 
ταῖς τοιοῦτον ποιῆσαι «οἷονπερ χαὶ παρέλ αβες. 

48 “Αχκούσας ταῦτα ὃ Σεύίϑης χατηράσατο τῷ αἰτίῳ 

τοῦ μὴ πάλαι ἀποδεδύσϑαι τὸν μισϑόν-, καὶ πάντες 
ρακλείδην τοῦτον ὑπιώπτευσαν εἶναι" ἐγὼ γάρ, ἔφη, 

Δοοῦτε διενοήϑην πώποτε ἀποστερῆσαι ἀποδώσω τε. ἐν-- 
τεῦϑεν πάλιν εἶπεν ὃ Ξενοφῶν, ᾿Ἐπεὶ τοίνυν διανοῇ 
ἀποδιδόκαι, τῦν ἐγώ σου δέομαι δι᾿ ἐμοῦ ἀποδιδόναι, 
χαὶ μὴ περιιδεῖν κιξ διὰ σὲ ἀνομοίως ἔχοντα ἐν τῇ στρα-- 

δοτιᾷ νῦν τὸ καὶ ὃτε πρὸς σὲ ἀφιχόμεϑα. ὃ δ᾽ ,ξἶπεν, 
4λλ᾽ οὔτ᾽ ἐν τοῖς στρατιώταις ἔσῃ δι᾿ ἐιιὲ ἀτιμότερος,. 
ἄν τε μένῃς παρ᾿ ἐμοὶ χιλί ίους ς μόνους ὁπλίτας ἔχων, ἐγώ, 

δΊσοι τά τε χωρία ἀποδώσω καὶ τάλλα ἃ ὑπεσχόμην. δ᾽ 
δὲ πάλιν εἶπε. Ταῦτα μὲν ἔχειν οὕτως οὔχ οἷόν τε" 
ἀπύπειιπε δὲ γειᾶς. Καὶ μήν, ἔφη. ὃ Σεύϑης, καὶ ἀσφα-. 

δ2λέστερῦν γέ σοι οἶδα ὃν παρ᾽ ἐμοὶ μένειν ἢ ἀπιέναι. ὃ 
δὲ πόλιν εἶπεν, “λλὰ τὴν μιὲν σὴν πρόνοιαν. ἐπαινῶ" 
ἑμοὶ δὲ μένειν οὐχ οἷόν τε" ὅπου δ᾽ ἂν ἐγὼ ἐντιμότε- 

δδοος ὦ, νόμιζε χαὶ σοὶ τοῦτο ἀγαϑὸν ἔσεσϑαι. ἐντεῦϑεν 
λέγει Σεύϑης, “ργύριον μὲν οὐχ ἔχω ἀλλ᾽ ἢ μικρόν τι, 
χαὶ τοῦτό σοι δίδωμι, τάλαντον" βοῦς δὲ ἑξακοσίους 
καὶ πρόβατα εἰς τετρακιςχίλια καὶ ἀνδράποδα εἰς εἴχοσι 
χαὶ «ἑκατόν. ταῦτα λαβὼν καὶ τοὺς τῶν ἀδικησάντων 

54σε ὅμή ρους προςλαβὼν ἄπιϑι. γελάσας ὃ Ξενοφῶν εἴ-- 
σιν, ἡμῖν οὖν μὴ ἐξιχνῆται ταῦτα εἷς τὸν μισϑόν, τίνος 

50. τά τε χωρία] ν. 6. 43., πε ἱπιε]]Πρῖτν ἔδπιθτθ οχ ἤθτο. 
τη0 ἱπξουυὶ σάγτα Ροβὶ ἐλλές. 01. ἀσφαλέστερον) Οδυββᾶπι υἱάθ' 
ΕΣ θ. 43. 58. τῶν ἀδικησάντων σε ΤΥ πουμπι ΟΔΡ. 4. 20.. 

54. ἢν οὔν μὴ ἐξιχνῆται εἰ 56 αθπῖθυιβ γεβρίοἱτ ἴαπι δά ρε-: 
δος οὐἴσηθι, ἀθ {πο ν. οἂρ- θ. 9., ἔπη δα] Πυ]η85 Ἰαρίἀαθομῖδ. 
ΡῬτϑϑβεπῖα ϑϑιιῖμα Ἰδοῖαβ 5. 10. ΡΜ Ἰθτι μα 8 πες Ῥτδείθυχιιδμι, 
4Ζαοά οὕπὶ ρουίοιϊο οοπίπποῖα 5ἴϊ, εαπὶ σου οὐ ἰϑπνῖαπι ἈΡΙτασο, 
ὩΪΒῚ ἀτορηπ8 οὔτὰ Θχογοῖΐϊι οοτημηιηθ δῖ ξαϊαχιπι, ἀθο πᾶτθ. 
ἄδοδτο. 

--ἂἂς.,," τ. «-᾿ 
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τάλαντον φήσω ἔχειν; ἄρ᾽ οὐχ, ἐπειδὴ χαὶ ἐπιχίνδυνόν 
μοί ἐστιν, ἀπιόντά γε ἄμεινον φυλάττεσϑαι πέτρους : 
ἤκουες δὲ τὰς ἀπειλάς. τότε μὲν δὴ αὐτοῦ ξἔϊειγε. 

1 ἢ.. δ᾽ ὑστεραίᾳ ἀπέδωχέ τε αὐτοῖς ἃ ὑπέσχετο χαὶ5 5 
τοὺς ταῦτα ἐλάσοντ τας συνέπεμψεν. οἱ δὲ στοατιῶται 
τέως μὲν ἔλεγον (ὡς Ξενοφῶν μὲ τὸς ὡς Σεύϑην οἴχη- 
σων χαὶ ἅ ὑπέσχετο αὐτῷ ἀποληψοόοιιενος " ἐπεὶ δὲ αὐ-- 
τὸν ἥκοντα εἶδον, ἥσϑησάν τὲ χαὶ προςέϑεον. Ξενοφῶν55 
δ᾽ ἐπεὶ εἰδε Χαρμῖνό ὧν τε χαὶ χαρεδνολρν: Ταῦτα, ἔφη, 
καὶ σέσωσται δι᾽ ὑμᾶς τῇ στοατιᾷ χαὶ παραδίδωμι αὖ- 
τὰ ἐγὼ ὑμῖν" ὑμεῖς δὲ διαϑέμενοι διάδοτε τῇ στρατιᾶ. 
οἱ μὲν οὖν παραλαβόντες καὶ λαφυροπιύλας χαταστή-- 
σαντες ἐπώλουν, χαὶ πολλὴν εἶχον αἰτίαν. Ξενοφῶν δὲ57 
οὐ προςΐει,, ἀλλὰ φανερὸς ἦν οἴχαδε 1 παρασχευαζόμενος" 
οὐ γάρ πω ψῆφος αὐτῷ ἐπῆκτο “41ϑήνησι περὶ φιγῆς 
προςελϑόντες δὲ αὐτῷ οἱ ἐπιτήδειοι ἐν τῷ στρατοπέδῳ 
ἐδέοντο μὴ ἀπελϑεῖν πρὶν ἀπαγάγοι τὸ στράτευμα χαὲ 
Θίβρωνι παραδοίη. 

ἔμεινε] ΤΑ Ρτὶ ἀεϊονΐοτοϑ ἔμειναν. ταῦ εοαφυΐϊξυν αὐτοῖς, δᾶ 
ΑΥ̓͂, φιθαβοι ει γεη 5856 ΧεπόρΒοΣ ἀϊεῖας διαὶ 8. 

20. 57. οὐ γάρ πω τῆφος αὐτῷ ἐπῆχτο)] ἐπὶ λαχωνισμῷ Χε- 
ΒορΡΒοπίεπι τπὺθ6 ΡῬαΐβασι, ἀγα Το επας ΙΓ... εο Ἰδιροτο 480 ἔπη 
Αβιὰ Ἵϑϑεϊἀ ρϑϑιϊαιιβ: οι Ροβιπιο τιν δάνευβιις Βοροῖοβς ἴπ Επ- 
ΤΟρᾶπὶ ἰγϑῶθρτεβθο σοι ἰϊϑίιπη 65585.0 Αἰήηὰθ Βᾶπς ἄἀεπηῖπι οἷ 
οϑυιϑϑαπὶ Θχϑὶ ! ϊ δχϑίϊββθ, ΑἸΒοηϊθηβίθιις ἃ ρϑγεθι5 Ῥοδοΐοντιπε 
δἰδηῖθι5, ΝΟΥ βεηϊοηϊία εϑὶ οοπυμιοπῖαϊ. ἀς Χο. Ηεϊεοην 
ἴΟρυ5ο. 1. Ρ. 467.) 

Κ2 
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σΑΡΡΘ ΎΣΝΝΙ 

αὐ ΔΙ 58 ΟἹΤ) ἀεῖπάα ἐγαϊϊοϊιῖ, τὐθὶ ΧΘΠοΡἤοΝ Επιο] ἀϊθ τ ητὴϑ 
γιοπῖτι Ἰοτὶ ΜΙ ΠΙομῖο οδουϊδοαῖ. πάρ Ῥεγσαμνῖθ ργοΐθοῖο ἢ 6]-- 
185 Ρτοῦϊῃ ᾿Αϑιάαϊθρι αϊνίζοιη Ῥρϑύβϑια, δὰ ΄άθπν το οι τεν ουγραϑὲ 
ῬΥΤ Πλτιτ, ᾿π ΡΥ ΞΡ ΘΙ 6 Ριυρβιδηξς 56 ἐϊρ σομ ΒΘ αιπιῖο σαρὶαῖ Ἰρϑυῖῖι 

οατῃ ορίβΡιιβ. φιάσαπιν ρᾶγίθι δοοὶρῖς Χοηοριομ. Ἐπχογοϊζιβ. ἱγᾶ- 
ἄταν ΓΓΒΙΡτο. 

Ἐντεῦϑεν διέπλευσαν εἰς «“Ἰάμψαχον, καὶ ἀπαντᾷ 
τῷῦ Ξενοή εν τι Εὐχλείδης μάντις (λιάσιος ὃ Κλεαγό-- 
ρου υἱὸς τοῦ τὰ ἐνύπνια ἐν “1υχείω γεγραφότος. οὗτος 
συνήδετο τῷ (Ξεν Ὀφῶντι ὅτι ἐσέσωστο, καὶ ἡ ιότα αὖ- 
τὸν πύσον χρυσίον ἔχοι. ὃ δ᾽ αὐτῷ ἐπομύσας εἶπεν ἢ 
μὴν ἔσεσϑαι μηδὲ ἐφόδιον ἱκανὸν οἴχαδε ἀπιόντι, εἶ 
μὴ ἀπόδοιτο τὸν ἵππον χαὶ ἃ ἀμφ᾽ αὑτὸν εἶχεν. ὃ δ᾽ 
αὐτῷ οὐχ ἐπίστευεν. ἐπεὶ δ᾽ ἔπεμψαν “αμψαχηνοὶ ξέ- 
για τῷ Ξενοφῶντι καὶ ἔϑυε τῷ ᾿Ἵπόλλ ὠνι, παρέστησα- 
το τὸν Εὐκλείδην" ἰδὼν δὲ τὰ ἱερεῖα ὃ Εὐχλείδης εἰπὲν 
ὅτι πείϑοιτο αὑτῷ μὴ εἶναι χρήματα. 11λλ᾽ οἶδα, ἐψ ἢ» 
ὅτι χἂν “μέλῃ ποτὲ ἔσεσθαι, φαίνεταί τι ἐμπόδιον, ἐὰν 
μηδὲν ὥλλο, σὺ σαυτῷ. συνωμολόγει ταῦτα ὃ Ξενοφῶν. 
ὃ δὲ εἶπεν. Ἐιιπόδιος γάρ σοι ὃ Ζεὺς ὃ μειλέχιός ἐστι, 
χαὶ ἐπύθετο εἶ ὃ η ποτὲ ϑύσειεν, (ὥςπερ οἴχοι, ἔφ 1)». εἶ-:} 
εὔϑλειν ἐγιὺ ἐμῖν ϑέεσθαι καὶ ὁλοχαυτεῖν. ὃ δ᾽ οὐχ ἐΐ η 
ἐξ ὅτου ἀπεδήμησε τεϑυκέναι τούτῳ τι ϑεῷ. συ εβού- 
λευσεν οὖν αὐτῷ ϑίύίεσϑαι χαϑὰ εἰώϑει, χαὶ ἔφη συν- 
οἶσειν ἐπὶ τὸ βῶτιον. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ὃ Ξενο ὖν προ- 
ελϑὼν εἰς Ὀφρύνιον ἐϑίετο χαὶ ὡλοκαύτει χοίρους τῷ 
πατρίῳ νόμω, καὶ ἐχαλλιέρει. χαὶ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀφι- 
ἀνεῖται Βίων καὶ ἅμα Εὐκλείδης χοήματα δώσοντες 

ἐνύπνια) ΨΜοχ σον, εὐ ἐνοίχια ςαθβιϊταιϊπὶ φαΐάδτ ἄἀθ. 

τα] ουῖθτις ΠΡεῖβ., τοτϊαηΐοβ πάθον «““υχείῳ ἱπ οἰχίῳ. ἐνώπια. 
οοπίοοὶξ Τοιυρῖιβ. Νὴ οοπβίαϊ ἀθ Ρἱοτανῖδ. ΟἸδαβοσδε. ά. χαϑὰ 
ΒΟΒπείάοτνις ἴνοχ. νυ. μειλέχιος. 1᾿}Ρτὶ χαὶ ἃ. 6. Βίων» ΑἿΣ 1ἴ-τ' 
Βεὶ Βίτων. --- Εὐχλείδης) Νοῦ 6556 δυπάθπι ἀθ 4ιὸ πηοάο ἀϊ-᾿ 
χοτδὶ ἀρθϑιΐυπιε εϑῖ, 80 τ ποπιθῃ σιυΐάθπι Βομιϊπὶ Ἰάθπι ζαϊ556. 
Ἰθσοστιμι τιν οδηίρέο ἱ χαὶ ἅμα Εὐσιχλείδης νεὶ χαὶ ἄμευσι- 
χλείδης, ἀϊδδοπϑὰβ ρσοάεγε νἱάετυτ. 

». 

΄“ Ψ ̓τἶἷἊῷἍΝΟ͵ δὰ ὰὶὸὖὮὸ “ὦ 
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τῷ στρατεῖ ματι, καὶ ξενοῦῖνταί τε τῷ Ξενοφῶντι καὶ 
ἵππον ὃν ἐν “Ἰαμψάκῳ ἀπέδοτο πεντήχοντα “δαρειχῶν, 
ὑποπτεύυντες αὐτὸν δι᾿ ἐνδειαν πεπραχέναι, ὅτι ἤχουον 
αὐτὸν ἤδεσϑαι τῷ ἵππῳ, λυσάμενοι ἀπέδοσαν καὶ τὴν 
τιμὴν οὐκ ἤϑελον ἀπολαβεῖν. 

᾿Εντεῦϑεν ἐπορεύοντο διὰ τῆς Τρῳάδος, καὶ ὑπερ- Υ 
βάντες τὴν Ἴδην εἰς Ἄντανδρον ἀφιχγοῦνται πρῶτον, 
εἶτα παρὰ ϑάλατταν πορελύμιενοι τῆς “1υδίας εἰς Θηή- 
βης πεδίον. ἐντεῦϑεν δι, εἰ ΡΣ ΜΡ ΣΝ χαὶ ᾿ότΞο ΣΙ Σ 8 
παρ᾿ ““ταρνέα εἰς Καΐχου πεδίον ἐλϑύντες Πέργαιιον 
καταλαμβάνουσι τῆς ἢϊυσίας. 

Ἔνταῦϑα δὴ ξενοῦται Ξενοφιῆν [παρ] “Ελλάδι τῇ 
Γογγύλου τοῦ ᾿Ερετριέως γυναικὶ χαὶ Γυργίωνος χαὶ 
Γογγύλου μητρί. αὕτη δ᾽ αὐτῶ φοίζει ὅτι ᾿ἰσιδάτης “ 
ἐστὶν ἐν τῷ πεδίω ἀνὴρ Πέρσης" τοῦτον ἕξη αὐτόν, 
εἰ ἔλϑοι τῆς νυχτὺς σὺν τριαχοσίοις ἀνδράσι, λαβεῖν 
ἂν χαὶ αὐτὸν χαὶ γυναῖχα χαὶ παῖδας χαὶ τὰ χοήματα" 
εἶναι δὲ πολλά. ταῦτα δὲ χαϑὴηγ σομιέν τς ἔπεμιψε τύὐνῖο 
τε αὑτῆς ἀνεψιὸν καὶ “Ἰαφναγόραν ὃ ὃν πεοὶ πλείστου 
ἐποιεῖτο. ἔχων οὖν ὃ Ξενοφῶν τούτους παρ᾿ ἑαυτῷ 
ἐϑύετο. χαὶ Βυσίας ὑ ̓ Ηλεῖος μάνεις παρὼν εἶπεν δειιῖῖ 
κάλλιστα εἴη τὰ ἱερὰ αὐτῷ χαὶ ὃ ἀνὴρ ἁλώσμιος εἴη. 
δειπνή σας οὖν ἐπορεύετο τούς τε λοχαγοὺς τοὺς μάλι- 
στά φίλους λαβὼν καὶ πιστοὺς γε) ἐνημένους διὰ παν- 
τός, ὕπιης εὖ ποιῆσαι αὐτούς" συνεξέρχονται δὲ αὐτῷ 
χαὶ ἄλλοι βιασάμενοι εἰς ἑξαχοσίους " οἱ δὲ λοχαγοὶ 
ἀπήλαυνον, ἵ ἵνα μὴ μεταδοῖεν τὸ μέρος, ὡς ἑτοίμων δὴ 
χρημάτων. 

Ὕ τ 

Ἐπεὶ δὲ ἀφίχοντο περὶ μέσας νύχτας, τὰ μὲν πέ-12 
οἱἷξ ὄντα ἀνδράποδα τῆς τύρσιος χαὶ χοήματα τὰ πλεῖ- 

᾿ Ἢ - , 

στα ἀπέδοα αὐτοὺς παραμελοῦντας, ιὡς τὸν ᾿σιδάτην 

8. Κερτωνοῦ)] Κερτωνίου νεὶ Κερτονίοιυ Ἰϊδεῖ ἀειονίοτος, Κυ- 
τωνίου Ἠινιτοβίηβονιβ., αιοά ορρίάιιπν μεταξὺ ΔΙυσίας καὶ “1υ.-- 
δέας ἴαϊδθε εχ ὙΒεοροπιρο ἰγϑαϊι ϑιθρ Βανι Βγ:. --- Τογγύλου] 
Πε Θομρυΐο Ετοιεῖο, αιθην ρτορίος μηδισκαὸν ἀνθῖραβ ἰπ Πὰς το- 
Εἷοπθ ἀοπανεσαὶ τεχ Ῥεϑυβάσιμ, νυ. Χριη. Ηἶβι. Οσ. ΠῚ. 1. 86. ἊΡ 
ε0 οτῖξ χυὶ Βὶς τηδπιοναΐατ, 
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13αὐτὸν λάβοιεν καὶ τὰ ἐχείνου. πυργομαχοῦντες δὲ ἐπεὶ 
οὐχ ἐδύναντο λαβεῖν. τὴν τύρσιν, ὑψηλὴ γὰρ ἦν καὶ 
μεγάλη χαὶ προμαχεῶνας καὶ ἄνδρας πολλοὺς καὶ μα- 

14χίμους ἔχουσα ̓  διορύττειν ἐπεχείρησαν τὸν πύργον. ὃ 
δὲ τοῖχος ἦν ἐπ᾿ ὀχτὼ πλίνϑων 7ηίνων τὸ εὖρος. ἅμα 
δὲ τῇ ἡμέρᾳ διωρώρυχτο᾽ χαὶ ὡς τὸ πρῶτον διεφάνη, 
ἐπάταξεν ἔνδοϑεν βουπόρῳ τις ὀβελίσκῳ διαμπερὲς τὸν 
μηρὸν τοῦ ἐγγυτάτω" τὸ δὲ λοιπὸν ἐχτοξεύοντες ἐποί- 

ϑουν “μηδὲ παριέναι ἕτι ἀσφαλὲς εἶναι. χεχραγύτων δὲ 
αὐτῶν καὶ πυρσευόντων ἐχβοηϑοῦσιν Ἰταβέλιος μὲν ἔχων 
τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, ἐχ Κομανίας δὲ ὁπλῖται “Ἵσσύριοι 
καὶ Ὑρχάνιοι ἱππεῖς χαὶ οὗτοι βασιλέως μισϑοφόροι (ὡς 
ὀγδοήκοντα , καὶ ἄλλοι πελτασταὶ εἰς ὀχταχοσίους, ἄλ-- 
λοι δ᾽ ἐκ Παρϑενίου, ἄλλοι δ᾽ ἐξ ᾿“πολλωνίας καὶ ἐκ 
τῶν πλησίον γωρίων χαὶ ἱππεῖς. 

- εἰ - “-“- Ὃ ς 16 ᾿Ενταῦϑα δὴ ὦρω ἣν σχοπεῖν πῶς ἔσται ἢ ἄφοδος" 
χαὶ λαβόντες ὅσοι ἦσαν βόες καὶ πρόβατα ἤλαύτον χαι 
[τὰ] ἀνδράποδα ἐ ἐντὸς πλ αισίου ποιησάμενοι, οὐ τοῖς χρή- 
μασιν οὕτω “προςέχοντες τὸν γοῦν, ἀλλὰ μὴ φυγὴ εἴη 
ῇ ἄφοδος, εἶ καταλιπόντες τὰ χρήματα ἀπίοιεν, καὶ οἵ 
τε πολέμιοι ϑρασύ τέροι εἶεν χαὶ οἱ στραταῦται ᾿άϑυμο- 
τέροι" νῦν δὲ ἀπῇ ἐσαν ὡς περὶ τῶν χρημάτων μαχού- 

4Ἴ μενοι. ἐπεὶ δὲ ἑώρα Γογγύλος, ὀλίγους "μὲν τοὺς Ἕλλη- 
νας, πρὲλοὺς δὲ τοὺς ἐπιχειμένους, ἐξέρχεται χαὶ αὐτὸς 
βίᾳ τῆς μητρὸς ἔχων τὴν ἕξαυτοῦ δύναμιν, βουλόμενος 
μετασχεῖν τοῦ ἔργου" συνεβοῖ; ϑει δὲ χαὶ Προκλῆς ἐξ 

18.4λισάρνης χαὶ Τευϑρανίας ὃ ἀπὸ ᾿“Ζ]αμαράτου. οἱ δὲ 
περὶ Ξενοφῶντα ἐπεὶ πάνυ ἤδη ἐπιέζοντο ὑπὸ τῶν το- 
ξευμάτων καὶ σφενδονῶν, πορευόμενοι κύχλῳ, ὅπως τὰ 
ὅπλα ἔχοιεν πρὸ τῶν τοξευμάτων Ἂ μόλις διαβαίνουσι 

1ϑτὸν Κάϊχον ποταμόν, “ετρωμένοι ἐγγὺς οἵ ἡμίσεις. ἐγ- 
ταῦϑα καὶ “Δγασίας Στυμφάλιος λοχαγὸς τιτρώσχεται, 
τὸν πάντα γρύνον μαχόμενος πρὸς τοὺς πολεμίους. καὶ 
διασώζονται ἀνδράποδα ὡς διακόσια ἔχοντες καὶ πρό- 
βατα ὅσον ϑύματα. 

βαα, 

20 Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ϑυσάμενος ὃ Ξενοφῶν ἐξάγει νύ- 

17. Τίροχλῆς} ν-. ΤΠ. 1. 8. 
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κτρ πᾶν τὸ στράτευμα, ὅπως ὅτι μαχροτάτην ἔλϑοι 
τῆς “υδίας, ὥςτε μὴ διὰ τὸ ἐγγὺς εἰναι φοβεῖσθαι. 
ἀλλ᾽ ἀφυλαχτεῖν. ὃ δὲ ᾿“σιδάτης ἀχούσας ὅτι πάλιν21 
ἐπ᾿ αὐτὸν τεϑυμένος εἴη Ξενοφιῦν χαὶ παντὶ τῷ στρα- 
τεύματι ἤξοι, ἤξαυλίζεται εἰς κώμας ὑπὸ τὸ Παρϑένιον 
πόλισιια ἐχοΐσας. ἐνταῦϑα οἱ περὶ Ξενοφῶντα συντυγ-22 
χάνουσιν αὐτῷ χαὶ λαμιβάνουσιν αὐτὸν καὶ γυναῖχα 
χαὶ παῖδας χαὶ τοὺς ἵππους χαὶ πάντα τὰ ὄντα" καὶ 
οὕτω τὰ πούότερα ἱεοὰ ἀπέβη. ἔπειτα πάλιν ἀφιχνοῦνται 28 
εἰς Πέργαμον. ἐνταῦϑα τὸν ϑεὸν οὐχ ἠτιάσατο ὃ Ξε- 
νοφῶν᾽" συνέπραττον γὰρ καὶ οἱ -Ἴάκωνες καὶ οἱ λοχα- 
γοὶ χαὶ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ χαὶ οἱ στρατιῶται ὡςτ᾽ ξξαί- 
ρέτα λαμιβάνειν καὶ ἵππους χαὶ ζεύγη καὶ ἄλλα" ὥςτε 
ἱχανὸν εἶναι καὶ ἄλλον ἤδη εὖ ποιεῖν. 

Ἔχ τούτου Θίβοων παραγενόμενος παρέλαβε τὸϑ4 
στράτευμα χαὶ συμμίξας τῷ ἄλλῳ ᾿Ελλὴνικῷ ἐπολέμεε 
πρὸς Τισσαφέρνην καὶ (ϑαρνάβαζον. 

ἥρχοντες δὲ οἵδε τῆς θασιλέως χώρας ὅσην ἐπήλ-25 
ϑομεν. “ἰδίας ᾿Τρτίμας, (ϑουγίας ρτακάιιας, “υκαο- 
φίας χαὶ Καππαδοχίας ᾿ιϑοιδάτης, Κιλικίας Συέννε- 
σις, Φαινίχης χαὶ ᾿Πραβίας 4έρνης, Συρίας χαὶ ᾿1σσυ- 
ρίας Βέλεσις, Βαβυλῶνος Ρῳπάρας, Π]ηδίας ρβάκας, 
(Φασιανῶν χαὶ “σπεοιτῶν Τιρίϑαζος" Καοδοῦχοι δὲ 
καὶ Χάλυβες χαὶ Χαλδαῖοι χαὶ Π]άχρωνες χαὶ Κόλχοι 
χαὶ ἢϊἸοσσύνοιχοι χαὶ Κοῖται καὶ Τιβαρηνοὶ αὐτόνοιιοι" 
Παφλαγονίας Κορύλας, Βιϑυνῶν (Φαρνάβαζος, τῶν ἐν 
Εὐρώπῃ Θραᾳχῶν Σεύϑης. ἀριϑμὴς δὲ συμπάσης τῆς98 
ὁδοῦ τῆς ἀναβάσεως χαὶ καταβάσεως σταϑμοὶ διαχό- 
σιοι δεκαπέντε, παρασάγγαι χίλιοι ἑκατὸν πεντήχοντα 

51. ἐχούσας Πρτοάοιις 1. 180. ὁδοὺς τας ἐπὶ τὸν ποταμὸν 
ἐχούσας. Ἰρ14. 191. πυλέδας τὰς ἐς τὸν ποταμὸν ἐχούσας. 

τ 25. ἢος π5οϑσπιρηΐηπι ἐΠΠαία ργδρίου σοηβίδηϊοπη βουϊρίοτ8. ἐπ 
Ο βυρδυϊουθε5. οοηβιυριάϊηοπν ΡΥ πηᾶ ὙΡΥΒῚ ρρθυβοπᾶ δᾶηιθ 7186 ἀθ 
σχεσϊομτῖν αυιδυσπατι ργαθίροι5. αὐ ἔαϊσα διυῖ 5 σου {π8θ ἀπῖθϑ 
γε ϊια δυηΐ τορι σ παπῖϊα ΠδΥΤΆπ ἔς διιβρδοίαπι γοαϊ ουιπῖ οἀμ- 
τουῖθιι5. ϑουῖριιτγαρ ἴδοι νἱτῖο {ἱδιιοάα (ὐοδίανιιπν σ θη 85. 'πϑι- 
αἴτε 4υϊ τἰχ δἰϊἱ 6556 ροββδεηΐ σιδὰ ΤΔΟΟδὶ ἢ}. ΤΥ. 7. 1. Υ. 
5. 17... ἀιιδηννῖβ ποὴ ἰἶο δοά ροβὲ (ἰἀνήάπομοβ τροθηβομαϊ. [ποθ 
τριημουίθχιις {π|86 βϑχυϊίις οοπιριίαῖίο, 408]65 δἰΐαπι ΠΠ|. 2, 6. 
ΟΕ ΎΥ͂. 5. 4. ευπὶ, οἱ Χεμπορβοπίῖς οδὶ, οοτῖθ πὸὰ οδὶ ἔοττηδ ὅδὲε- 
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’ ’ ζω , 4 

τέντε, στύδια τοισιύοια τετοιιχιςχίλια ἐξαχόσια πεντῆή- 
’ “«-ὀ -- ’ ν " . ͵ὔ 

χοντα. χρύνου πλῆϑος τῆς ἀναβάσεως καὶ χαταβάσεως 
ἐνιαυτὸς χαὶ τρεῖς μῆνες. 

χαπέντε: δι ϊτϑηηοαϊ δῆῖπὶ ἔουτηδϑ πα πηρυδ ἐτιπὶ ἀρτα Ἠεῖν5. ἀρῖα-- 
εἰ. ϑουϊρίοτγαβ ποιηϊδὶ ΠΡ υδυϊοστπι Θυστοσῖθιι5 ἀθβομπέι. --- σεν η-- 
χοντίς πέντε --- ἑξαχοσια πεντηχοντα ντϑαϊτις Πα ΒΙ ἤβόπιι8 : 
ἐρεῖ περτήχοντα --- διαχόσια πεντήχοντα τιέντε. 
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τξοεΐ Ρυΐπιο ϑ'οονατ ΡΌΒΠο6. οἱ βοῖο τεβρομ ες ἦϊα τᾶ 
ϑοογαΐθην πϑέπιθ σομἰθηνΐουθην ῬΑΊΨΙΟΣΤΙ ἀδθοσιιι Πθά4τ6 πογο- 
τιῖπὰ διοίοχομΣ διιῖ556 αἀοοσρδίιτῃ"- 

ὙΠλύεις ἐθαύμασα τίσι ποτὲ λόγοις ᾿ϑηναίους 
ἔπεισαν οἱ γραψάμενοι Σωχράτην. ὡς ἄξιος εἴη ϑαγνάτου 

τῇ πόλει. ἢ μὲν γὰρ γϑαφὴ κατ αὐτοῦ τοιάδε τις ἦν" 
ἀδικεῖ Σωχράτης οὕς μὲν ἢ πόλις γομίξει ϑεοὺς οὐ γο- 
μὶς ΩΥ, ἕτερα δὲ καινὰ δαιμόνια εἰςᾳφέρων" ἀδικεῖ δὲ καὶ 
τοὺς νέους διαφϑείρων. εἰ 

Πρῶτον μὲν οὖν ὡς οὐχ ἐνόμιζεν οὺς ἢ πόλις γο- 
μίξει ϑεοὲς ποίῳ ποτ᾽ ἐχρήσαντο τεχμηρίῳ ; ϑύων τὲ 
γὰρ φανερὸς ἣν πολλάχις μὲν οἴκοι; πολλάκις δὲ ἐπὶ 
τῶν χοιγῶν τῆς πόλεως βωμῶν, καὶ «ιαντικῇ χρώμενος 
οὐχ ἀφανὴς ἦν" διετεϑρύλητο γὰρ ὡς φαίη Σωχράτης 
τὸ δαιμόνιον ἑαυτῷ σημαίνειν" ὅϑεν δὴ καὶ μάλιστά 
μοι δοκοῦσιν αὐτὸν αἰτιάσασϑαι χαιγὰ δαιμόνια εἰςφέ- 
ρειν. ὃ δὲ οὐδὲν χαινότερον εἰς ἔφερε τῶν ἄλλων; ὕσοι 
μαντιχὴν νομίζοντες οἰωνοῖς, τε χρῶνται καὶ φήμαις καὶ 
συμβ ἠύλοις καὶ ϑυσίαις. οὗτοί τε γὰρ ὑπολαμβάνουσιν 
οὐ τοὺς ὄρνιϑας οὐδὲ τοὺς ἀπαντῶντας εἰδέναι τὰ συμ- 
4φέφοντα τοῖς μαντευομένοις, ἀλλὰ τοὺς ϑεοὺς διὰ τού- 
τῶν αὐτὰ «σημαίνειν, κἀχεῖνος δὲ οὕτως ἐνόμιζεν. ἀλλ οἱ 
μὲν πλεῖστοι φασὶν ὑπό τε τῶν ὑρνίϑων χαὶ τῶν ἀπαν- 
τόντων ἀποτρέπεσϑαί τε καὶ προτρέπεσθαι" Σωχράτης 
δὲ ὥςπερ ἐ ἐγίγνωσχεν ; οὕτως ἔλεγε" τὸ δαιμόνιον, γὰρ 
ἔφη σημαίν ει»... χαὶ πολλοῖς τῶν ξυνόγτων 007) ρευξ 
τὰ μὲν ποιεῖν, τὰ δὲ μὴ ποιεῖν, ὡς τοῦ δαιμονίου προ-- 
σημαίνοντος. χαὶ τοῖς μὲν πειϑομένοις αὐτῷ συνέφερε, 
τοῖς δὲ μιὴ πειϑομένοις μετέμελε. καίτοι τίς οὐχ ἂν 
δμιολογήσειεν αὐτὸν βούλεσθαι μήτ᾽ ἠλίϑιον μτ' ἀλα- 
ζόνα φαίνεσθαι τοῖς συνοῦσιν; ἐδόχει δ᾽ ἂν ἀμφότερα 
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ταῦτα, εἶ προαγορεύων ὡς ὑπὸ ϑεοῦ φαινύμενα χᾷτα 
ψευδόμενος ἐφαίνετο. δῆλον οὖν ὅτι οὐχ ἂν προέλεγεν, 
εἰ μὴ ἐπίστευεν ἀληϑεύσειν. ταῦτα δὲ τίς ἂν ἄλλῳ πι- 
στεύσειεν ἢ ϑεῶ; πιστεύων δὲ ϑεοῖς πῶς οὐχ εἶναι 9ε- 
οὺς ἐνόμιζεν: ἀλλὲ μὴν ἐποίει χαὶ τάδε πρὸς τοὺς ἐπι- 
τηδείους " τὰ μὲν γὰρ ἀναγκαῖα συνεβούλευε καὶ πράτ- 
τειν ὡς ἐνόμιζεν ἄριστ' ἂν πραχϑῆναι", περὶ δὲ τῶν 
ἀδὴ λων ὅπως. ἀποβήσοιτο μαντευσομένους ἔπεμιπεν. εἶ 
ποιητέα " καὶ τοὺς μέλλοντας οἴχους τε χαὶ πόλεις χκα- 

λῶς οἰκήσειν μαντικῆς ἔφη προςδεῖσϑαι" τεχτονιχὸν μὲν 
γὰρ ἢ χαλκευτιχὸν ἢ γεωργικὸν Ἃ ἀνϑρώπων ἀρχιχὸν 
ἢ τῶν τοιούτων ἔργων ἑξεταστιχὸν ἢ λογιστικὸν 7 ἢ οἶχο-- 
γομιχὸν ἢ στρατηγικὸν γενέσϑαι; πάντα τὰ τοιαῦτα 
μαϑήματα χαὶ ἀνγϑρώπου γνώμῃ αἱρετὰ ἐνόμιζεν. εἶναι" 
τὰ δὲ μέγιστα τῶν ἐν τούτοις ἔφη, τοὺς ϑεοὺς ἑαυτοῖς 
καταλείπεσθαι , ὧν οὐδὲν δῆλον εἶγαι τοῖς ἀγϑρώποις. 
οὔτε “γὰρ τῷ χαλῶς ἀγρὸν φυτευσαμένῳ δῆλον ὅςτις 
καρπσετ αι, οὔτε τῷ χαλῶς οἰχίαν οἰκοδομησαμένῳ δῆ- 
λον» ὕςτις οἰχήσει, οὐ τε τῷ στρατηγιχῷ δῆλον εἶ συμ- 
ᾳ ἔρει στρατηγεῖν. οὔτε τιῦ πολιτικῷ δῆλον εἰ συμφέρει 
τῆς πόλεως προστατεῖν, οὔτε τῷ χαλ ὴν γήμαντι, ἵν 
εὐφραίνηται, δῆλον εἰς δον υτδ τὴν ἀνιάσεται, οὔτε τῷ 
δυνατοὺς ἐν τῇ πόλει κηδεστὰς λαβόντι δῆλον εἰ διὰ 
τούτους στερήσεται τῆς ἡδλέωξ: τοὺς δὲ μηδὲν τῶν 
τοιούτων οἰομένους εἶναι δαιμόνιον; ἀλλὰ πάντα τῆς ἀν- 
ϑοωπίνης 7» ώμης, δαιμονῖιν ἔφη" δαιμονῶν δὲ καὶ τοὺς 
μιαντευϊομέγους ἃ τοῖς ἀνϑρώποις ἔδωκαν οἱ ϑεοὶ μαι- 
ϑοῦσι διακρίνειν, οἷον εἴΓ τις ἐπερωτιύη πότερον ἐπιστά- 
μενον ἡνιοχεῖν ἐπὶ ζεῦγος, λαβεῖν κρεῖττον ἢ μὴ ἐπιστά- 
μένον, ἢ πότερον ἐπιστάμενον κυβερνᾶν ἐπὶ τὴν ναῦν. 
χρεῖττον λαβεῖν. ἢ μὴ ἐπιστάμενον, ἢ ἃ ἔξεστιν ἀριϑμής- 
σαντας ἢ μετρήσαντας ἢ στήσαντας εἰδέναι, τοὺς τὰϊΐ 
τοιαῦτα παρὰ τῶν ϑεῶν πῦὺν ϑαν μένους ἀϑέμιοῦ α ποι- 
εῖν ἡγεῖτο. ἔφη δὲ δεῖν ἃ μὲν μαϑόντας ποιεῖν ἔδω- 

7. αἱοετέα] Βεοερὶ οοπέδοϊιγαμν Θομπεϊάθυξ αἱρετά, σαὶ δε- 
ταδυδε Βεββανίοπίβ, Του ρυθῖϊβ αἰ ηΐ. εἰΐρασε Ρο588 δβμι- 
Βιΐε (ναῦβ. ϑὶς ὙΒαογ ἀϊάϊς 1. 121. οοαΐςα5 δά τιπῖῆὶ πῃ θϑ, 
χαϑαιρετέον, «αποά χαϑαιρετόν βου Βοπάτιπγ 6556. ἔπη βϑηϊθη τα, 
ἀοςροῖ ἴσμι Πιοπὶς ὨΤΙΡΕΥ τεροτεϊ ἰυϊταϊῖίο ἔχο. γαῖ. Ρ. 181. 
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χαν οἱ ϑεοί, μανϑάνειν, ἃ δὲ μὴ δῆλα τοῖς ̓ ἀνϑρώ- 
ποις ἐστί, πειρᾶσϑαι διὰ μαντικῆς παρὰ τιῦν ϑεῶν 

ΠΡΟΣ ὑαιυθὼ τοὺς ϑεοὺς γὰρ οἷς ἂν ὦσιν ἵλεω ση- 
μαίνειν, 

"ἀλλὰ μὴν ἐχεῖνός γε ἀεὶ μὲν ἦν ἐν τῷ φανερῷ.10 
πριυΐ τε γὰρ εἰς τοὺς περιπάτους καὶ τὰ γυμνάσια ἤει 
καὶ ΕΓ ἈΠ: Ὰ ἀγορᾶς ἐχεῖ φανερὸς ἦν, καὶ τὸ ΡΝ Βα 
ἀεὶ τῆς ἡμέρας. ἦν ὕπου πλείστοις μέλλοι συνέσεσϑαι" 
καὶ ἔλεγε μιὲν ὡς τὸ πολύ, τοῖς δὲ βουλομένοις ἐξῆν 
ἀκούειν. οὐδεὶς δὲ πώποτε Σωχράτους οὐδὲν ἀσεβὲς 1 
οὐδὲ ἀνόσιον οὔτε πράττοντος εἰδὲν οὔτε λέγοντος ἤχου-- 
σὲν, οὐδὲ γὰρ περὶ τῆς τῶν πάντων. φύσεως ἜΘῈ τῶν 
ἄλλων οἵ πχεδάξαι ᾿διελέγετο σκοπῶν ὅπως ὃ καλ ούμενος 
πὸ τῶν σοφιστῶν χόσμος ἔχει χαὶ τίσιν ἀνάγκαις ἕχα- 
στα γίγνεται τῶν οὐρανίων, ἀλλὰ χαὶ τοὺς φροντίζον- 
τὰς τὰ τοιαῦτα μωραίνοντας ἀπεδείχνυε. χαὶ πρῶτον42 
μὲν αὐτῶν ἐσχότιει πότερά ποτε “γομίσαντες ἱχαγῶς ἤδη 
τἀνϑοώπεια εἰδέναι ἔρχονται ἐπὶ τὸ περὶ τῶν τοιούτων 
«Ἕοοντίζειν, ἢ τὰ μὲν ἀνϑρώπεια παρέντες, τὰ δαιμό- 
για δὲ σχοποῦν τές, ἡγοῦνται τὰ προφζήκοντα πράττειν, 
ἐθαύμαζε δ᾽ εἰ μὴ φανερὸν αὐτοῖς ἐστιν ὅτι ταῦτα οὐ 8 
δυνατὸν ἐστιν ἀνθρώποις εὑρεῖν ἐπεὶ καὶ τοὺς μέγι- 
στον φρογοῦντας ἐπὶ τῷ περὶ τούτων λέγειν οὐ ταὐτὰ 
δοξάζειν ἀλλήλοις, ἀλλὰ τοῖς μαινομένοις ὁμοίως δια- 

χεῖσθαι πρὸς ἀλλήλους. τῶν τε γὰρ μαινομένων τοὺς 4 
μὲν οὐδὲ τὰ δεινὰ δεδιέναι, τοὺς δὲ 'κάλ: τὰ μὴ φοβερὰ 
φοβεῖσθαι, καὶ τοῖς μὲν οὐδ᾽ τἂν ὄχλῳ δοκεῖν αἰσχρὸν 
εἰγαι λέγειν ἢ ποιεῖν ὑτιοῦν, τοῖς δὲ οὐδ᾽ ἐξιτητέον εἰς 
ἀνϑρώπους εἶναι δοκεῖν, καὶ τοὺς μὲν οὔϑ᾽ ἱερὸν οὔτε 
βωμὸν οὔτ᾽ ἄλλο τῶν ϑείων οὐδὲν τιιιᾶν, τοὺς δὲ καὶ 
λίϑους χαὶ ξύλα τὰ τυχόντα χαὶ ϑηρία σέβεσθαι, τῶν 
τε περὶ τῆς τῶν πάντων φύσεως μεριμνώντων. τοῖς μὲν 
δ υπεῖν ἐγ μόνον τὸ ὃν εἶναι, τοῖς δ᾽ ἄπειρα τὸ πλῆϑος, 
καὶ τοῖς μὲν ἀεὶ χινεῖσϑαι πάντα, τοῖς δ᾽ οὐδὲν ἄν πο- 
τὲ χιγρηϑῆγαι, χαὶ τοῖς μὲν πάντα γίγνεσϑαί τε χαὶ 
ἀπόλλυσθαι, τοῖς δὲ οὔτ᾽ ἂν γενέσϑαι ποτὲ οὐδὲν οὔτ᾽ 

, ἀπολεῖσϑαι. ἐσχόπει δὲ περὶ αὐτιῦν χαὶ τάδε. ἄρ᾽ ὥς-15 
πιὲρ οἵ τἀνϑρώπεια μανϑάνοντές ἡγοῦνται τοῦϑ' ὅτι 
ἂν μάϑωσιν ἑαυτοῖς τε χαὶ τῶν ἄλλων ὅτῳ ἂν βού- 

Α2 
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λωνται ποιήσειν, οὕτω καὶ οἵ τὰ ϑεῖα ζητοῦντες γοιμἶ- 
ζουσιν,, ἐπειδὰν γνῶσιν αἷς ἀνάγχαις ἕχαστα γίγνεται, 
ποιήσειν. ὅταν βούλων ται, χαὶ ἀνέμους καὶ ὕδατα χαὶ 
ὥρας ν δ ὅτου δ᾽ ἂν διηδολδέῶν ται τῶν τοιούτιυν, ἢ τοι- 
οὔτο μὲν οὐδὲν οὐδ᾽ ἐλπίς ουσιν, ἀρχεῖ δ᾽ αὐτοῖς γνῶ- 

1θναι μόνον ἢ τῶν τοιούτων ἕχαστα γίγνεται. περὶ μὲν 
οὖν τῶν ταῦτα πραγματευομένων. τοιαῦτα ἔλεγεν" αὖ-- 
τὸς δὲ πεοὶ τῶν ἀνθϑοωπείων ἀεὶ διελέγετο σκοπῶν τί 
εὐσεβές, τί ἀσεβές, τί χαλόν, τί αἰσχοόν, τί δίκαιον, 

τί ἄδικον, τί σωφοοσύνη, τί μανία, τί ἀνδοεία, τί δει- 
λία, τί πόλις. τί πολιτιχός, τί ἀργὴ ἀνθρώπων; τί 
ἀρχικὸς ἀνϑρώπων, καὶ πεοὶ τῶν ἄλλων, ἃ τοὺς μὲν 

εἰδότας ἡγεῖτο καλοὺς κἀγαϑοὺς εἶναι, τοὺς δ᾽ ἀγνο- 
᾿ς οὕγντας ἀνδραποδώδεις ἂν δικαίως χεκλῆσϑαι. 
1 Ὅσα μὲν οὖν μὴ φαν ἑρὸς ἣν ὅπως ἐγίγνωσκεν, οὐ- 

δὲν ϑαυμαστὸν ὑπὲρ τούτων περὶ αὐτοῦ παραγνιὔναι, 
τοὺς δικαστάς " ὅσα δὲ πάντες ἤδεσαν, οὐ θαυ “ιαστὸν εἶ 

18μιὴ τούτων ἐνεϑὺυ "μήϑη σαν ; βουλεύσας γάρ ποτε, καὶ. 
τὸν βουλευτιχὸν ὅοχον ὀμόσας. ἐν ᾧ ἦν κατὰ τοὺς νὄὅ- 
μους βουλεύσειν, ἐπιστάτης ἐν τῷ. ὅήμῳ γεν όμεν ς,᾿ ἐπι--: 
᾿ϑυμήσαντος τοῦ δήμου παρὰ τοὺς νόμους ἐννέα στρα-' 
τηγοὺς μιᾷ, ψήφῳ τοὺς ἀμφὶ Θράσυλλον χαὶ ᾿Ερασινί-. 
δὴν ἀποκτεῖναι πάντας; οὐχ ἠϑέλησεν ἐπεψηέσαι. ὀρ- 
γιζομένου μὲν αὐτῷ τοῦ δήμου, δ ϑδλῶν δὲ χαὶ δυνα- 

. τῶν ἀπειλούντων, ὀλλὰ περὶ 1 πλείονος ἐποιήσατο εἶοο- 
κεῖν ἢ χαρίσασϑαι τῷ δήμῳ παρὰ τὸ δίκαιον καὶ συ- 

ἰϑλάξασϑαι τοὺς ἀπειλοῦντας. καὶ γὰρ, ἐπιμελεῖσθαι 9ε- 
οὺς ἐγόμιζεν ἀνθρώπων οὐχ ὃν τρόπον οἱ πολλοὶ νομές- 
ζουσιν " οὗτοι μὲν γὰρ οἴονται τοὺς ϑεοὺς τὰ μὲν εἰ- 
δέναι, τὰ δ᾽ οὐκ εἰδέναι" Σωκράτης δ᾽ ἡγεῖτο πάντα 
μὲν ϑεοὺς εἶδέν αι, τά τε λεγόμενα καὶ πραττόμενα καὶ 
τὰ σιγῇ βουλευόμενα 5 πανταχοῦ δὲ παρεῖναι καὶ ση- 
μαΐνειν τοῖς ἀνϑρώποις περὶ τῶν ἂν ϑρωπείων πάντων. 

420 Θαυμάζω οὐ νγ ὅπως ποτὲ ἐπείσθησαν ,““ϑηναῖοι Σω- 
χράτην περὶ τοὺς ϑεοὺς μὴ σωφρονεῖν, τὸν ἀσεβὲς μὲν ἢ 

17. παρὰ τοὺς νόμους] Ηϊξιου. ὅυ. 1. 7. 5, ἀε Βοο τι ϊοῖο 
εεῖ: μετὰ δὲ ταῦτα οἱ στρατηγοὶ βραχέα: ἕχαστος ἀπελο; ἡσα- 
το" οὐ γὰρ προὐτέϑη σφίσι λόγος χατὰ τὸν νόμον. πᾶς! Ϊ 
ἄχριτοι ἄπολλυσθαι παρὰ τὸν νόμον ἀϊοταντιν 1814, 5. 25. 
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οὐδέν ποτε περὶ τοὺς ϑεοὺς οἵτ᾽ εἰπόντα οὔτε πράξαν- 
τα; τοιαῦτα δὲ καὶ λέγοντα καὶ πράττοντα περὶ ϑεῶν 
οἷά τις ἂν χαὶ λέγων καὶ πράττων εἴη τὲ καὶ νομίζοιτο 
εὐσεβέστατος. 

ΕΔ Ν, 

᾿ς Οὐεϊπὶ αἰτουὶ οσοιινυίίαν οἱ ἀδινομβίναϊι: ϑοσιδῖθαν ἱανϑης- 
{ΐθ παν οἰ αἸβοίρι!ο5. ποὺ ΘΟΥ}Ἶ586. 

Θαυμαστὸν δὲ φαίνεταί μοι καὶ τὸ πεισϑῆναὶ 
τινὰς ὡς Σωχράτης τοὺς γέους διέφ ϑειρεν, ὃς πρὸς τοῖς 
εἰρημένοις πρῶτον μὲν ἀφροδισίων χαὶ γαστρὸς πάντων 
ἀνθρώπων ἐγκρατέστατος ἢν; εἶτα πρὸς χειμῶνα καὶ 
ϑέρος χαὶ πάντας πόγους καρτεριχώτατος, ἔτι δὲ πρὸς 
τὸ “μετρίων δεῖσθαι πεπαιδευμένος οὕτως ὥςτε πάνυ με- 
κρὰ κεχτη μένος πάνυ ῥᾳδίως ἔχειν. ἀρχοῦντα. πῶς οὖν 
αὐτὸς ὧν τοιοῦτος ἄλλους ἂν ἢ ἀσεβεῖς ἢ παρανόμους 
ἢ λίχνους ς ἢ ἀφροδισίων ἀκρατεῖς ἢ πρὸς τὸ πογεῖν ει6’-- 
“λαχοὺς ἐποίησεν; ἀλλ ἔπαυσε μὲν τούτων πολλούς, ἄρε- 
τῆς ποιήσας ἐπιϑυμεῖν καὶ ἐλπίδας παρασχών ; ἂν ἕαυ- 
τῶν ἐπιμιελ ὥνταε, χαλοὺς χἀγαϑοὺς ἔσεσϑαι. καίτοι 
γε οὐδεπιύποτε ὁπέσχετο διδάσχαλος εἶναι τούτου, ἀλ- 
λὰ τῷ φανερὸς εἶναι “τοιοῦτος ὧν ἐλπίζειν ἐποίει τοὺς 

συνδιατρίβοντας ἑαυτῷ, μιμουμένους ἐχεῖνον τοιούςδε 
γενήσεσθαι. ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦ σώματος αὐτός τε οὐχ 
ἠμέλει τούς τε ἀμελοῦντας οὐκ ἐπήνει. τὸ μὲν οὖν 
ὑπερεσϑίοντα ὑπερπονεῖν ἀπεδοκίμαζε, τὸ δὲ ὅσα γ' 
ἡδέως ἤ ψυχὴ δέχεται, ταῦτα ἱκανῶς ἐχπονεῖν ἐδοκίμα-- 
Ἔ. ταύτην γὰρ τὴν ἕξιν ὑγιειγήν τε ἱκανῶς εἶναι καὶ 
τὴν τῆς ψυχῆς ἐπιμέλειαν οὐχ ἐμποδίζειν ἔφη. ἀλλ᾽ οὐ 
μὴν ϑρυπτιχός γε οὐδὲ ἀλαζονιχὸς ἦν οὔτ᾽ ἀμπεχόνῃ 
οὐϑ' ὑποδέσει οὔτε τῇ ἄλλῃ διαίτῃ. οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐρα- 
σιχρημύτους γε τοὺς συ γύντας ἐποίει. τῶν μὲν γὰρ ἄλ- 
λων ἐπιϑυμιῶν ἔπαυε, τοὺς δὲ ἑαυτοῦ ἐπιϑυμοῦντας 
οὐχ ἐπράττετο χρήματα. τούτου δ᾽ ἀπεχόμενος ἐνόμει- 
ἕεν ἐλευϑερίας ἐπιιμιελεῖσϑαι" τοὺς ἀὲ λαμβάνοντας τῆς 

ὁμιλίας μισϑὸν ἀνδραποδιστὰς ἑαυτῶν ἀπεχάλει, διὰ τὸ 
ἀγαγκαῖον αὐτοῖς εἶναι διαλέγεσϑαι παρ᾽ ὧν ἂν λάβοιεν 

τὸν μισϑόν. ἐθαύμαζε δ᾽ εἴ τις ἀρετὴν πκαγμελλόμένος 

ἰὼ 
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ἀργ ἔριον πράττοιτο καὶ μὴ νομίζοι τὸ μέγιστον κέρδος. 
ἕξειν φίλον ἀγαϑὸν κτησάμενος Ἀ ἀλλὰ φοβοῖτο μὴ ὃ 
γεν όμενος καλὸς κἀγαϑὸς τῷ τὰ μέγιστα εὐεργετήσαντε 

ν μὴ τὴν μεγίστην χάριν ἕξοι. “Σωχράτης δὲ ἐπηγγείλατο 
μὲν οὐδενὶ πώποτε τοιοῦτον οὐδέν, ἐπίστευε δὲ τῶν ξυν- 
ὄντων ἑαυτῷ τοὺς ἀποδεξαμένους ἅπερ αὐτὸς ἐδοχίμα-- 
ζεν εἷς τὸν πάντα βίον ἑαυτῷ τε χαὶ ἀλλήλοις φίλους 
ἀγαϑοὺς ἔσεσϑαι. πῶς ἄν οὖν ὃ τοιοῦτος ἀνὴρ δια- 
φϑείροι τοὺς γέους ; εἶ μὴ ἄρα ἡ τῆς ἀρετῆς ἐπιμέλεια 
διαφϑορά ἐστιν. 

9 Δλλὰ νὴ Δία, ὃ κατήγορος ἔφη, ὑπερορᾶν ἐποίει 
τῶν καϑεστώτων νόμων τοὺς συνόντας , λέγων ὡς μω- 
ρὸν εἴη τοὺς μὲν τῆς πόλεως ἄρχοντας ἀπὸ κυάμου χα 
τιν νος αψῳ κυβερνήτῃ δὲ μηδένα ἐθέλειν χρῆσϑαι χυα- 
μευτῷ μηδὲ τέχτονι: μηδ᾽ αὐλητῇ, μηδ’ ἐπὶ ἄλλα 
τοιαῦτα, ἃ πολλῷ ἐλάττονας βλάβας ἁμαρτανόμενα ποι-᾿ 
εἶ τῶν περὶ τὴν 7 'πόλιν ἁμαρτανομέν ων τοὺς δὲ τοιού-- 
τοὺς λόγους ἐπαίρειν ἔφη, τοὺς νέους καταφρονεῖν τῆς 

1ρχαϑεστώσης πολιτείας καὶ ποιεῖν βιαίους. ἐγὼ δ᾽ οἱ. 
μι τοὺς φρόνησιν ἀσχοῦντας καὶ γομίζοντας ἱκαγοὺς. 
εἶναι τὰ συμᾳ ἔροντα διδάσχειν τοὺς πολίτας ἥκιστα γί-. 
γνεσϑαι βιαίους, εἰδότας ὅτι τῇ μὲν βίᾳ πρόςεισιν 
ἔχϑραι καὶ κίνδυνοι, διὰ δὲ τοῦ πείϑειν ἀκινδύνως τε 
καὶ μετὰ φιλίας ταὐτὰ γ ἔγνεται,. οἱ μὲν γὰρ βιασϑέν- 
τὲς ὡς “ἀφαιρεϑέντες μισοῖ' σιν, οἱ δὲ πεισϑέντες ὡς χε, 
χαρισμένοι ᾳφιλοῖσιν. οὔχουν τῶν “φρόνησιν ἀσκούντων 
τὸ βιάξεσϑαι, ἀλλὰ τῶν ἰσχὺν. ἄνευ γνώμης ἐχόντων 

«1τὰ τοιαῦτα πράττειν ἐστίν. ἀλλὰ μὴν χαὶ συμμάχων 
ὃ μὲν βιάζ ζεσθαι τολμῶν δέοιτ ἂν οὐχ ὀλίγων, ὁ δὲ 
πείϑειν δινάμενος οὐδενό ὁς" χαὶ γὰρ μόνος ἦγ οἵτ᾽ ἂν δύ- 
γασϑαι πείϑειν. καὶ φονεύειν δὲ τοῖς τοιούτοις ἥκιστα 
συμβαίν ει" τίς γὰρ ἀποκτεῖναί τινα βούλοιτ᾽ ἂν μαλθμς 
ἢ ζῶντι πειϑομένῳ χρῆσϑαι; 

12 “Ἅ4λλ ἕφη γε ὃ κατή;) γορος, Σωχράτει ὁμιλητὰ γε- 
γνομένω Κριτίας τὲ χαὶ ᾿ἤλχη ϑιάδης πλεῖστοι χαχὰ τὴν 
πόλιν ἐποιησάτην. Κριτίας μὲν γὰρ τῶν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ. 
πάντων κλεπτίστατός τε καὶ Αδμόπανος χαὶ φοκικιόμςς 

12, Κριτίας] θεὲ εο νυ. Ηἰϊβίοιυ. δι: 1. ἢ. 
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ἐγένετο, ᾿Αλκιβιάδης, δὲ αὖ τῶν ἐν τῇ ̓ δημοχρατίᾳ, πάντων 
ἀκρατέστατός τε χαὶ ἑβριστότατος. ἐγὼ δ᾽, εἰ μέν τι κα-3 
κὸν ἐχείνω τὴν πόλιν ἐποιη ̓ σάτην, οὐχ ἀπολογήσομαι" 
τὴν δὲ πρὸς Σωκράτην σι νουσίαν αὐτοῖν, (ὡὡς ἐγένετο, 
διηγήσομαι. ἐγενέσϑην μὲν γὰρ δὴ τὼ ἄνδρε τοὐτωϊ 
φύσει φιλοτιμοτάτω εὐ ἐκδβνῖ δδιίν έν βουλομένω τὲ 
πάντα δι᾿ ἑαυτῶν πράττεσϑαι καὶ δι τως μα 
τῶ γενέ ἔσϑαι. ἔδεσαν δὲ “Σωκράτην ἀπ ἐλαχίστων μὲν 
χρημάτων αὐ ταρχέστατα ζῶντα, τῶν ἡδονῶν δὲ πασῶν 
ἐγκρατέστατον ντα, τοῖς δὲ διαλεγομένοις αὐτῷ πᾶσι 
χρώμενον ἐν τοῖς λόγοις ἥπττος βούλοιτο. ταῖτα δὲ! 5 
ὁρῶντε χαὶ ὄντε οἵω προείρησϑον, πύτερόν τις αὐτὼ 
4ἢ τοῦ βίου τοῦ “Σωκράτους ἐπιϑυμήσαντε χαὶ τῆς σι- 
φροσύ γὴς ἣν ἐκεῖνος εἶχεν ὀρέξασϑαι τῆς ὁμιλίας αὖ- 

τοῦ, ἢ νομίσαντε, εἶ δμιλησαίτην ἐχείνῳ, γενέσϑαι ἂν 
ἱχανωτάτω λέ ει» τὲ καὶ πράττειν Ἢ ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦ-48 

μαι, ϑεοῦ διδόντος αὐτοῖν ᾧ ὥροι ὅλον τὸν βίον ὥςπερ 
ξῶντα “Σωκράτην. ἑώρων» ἢ νον αὶ, ἐλέσϑαι ἂν αὖ- 
τιὸ μᾶλλον τεϑνάναι. δήλω δ᾽ ἐγεν ἔσϑην ἐξ ὧν ἐπρα- 
ξάτην" ὡς γὰρ τάχιστα χρείττονε τῶν συγγιγνομιένων 
ἡγησάσϑην εἶναι, εὐϑὺς ἀποπηδήσαντε!Σ “Σωχράτους ἑπρατ- 
ἐέτην τὰ πολιτιχά, ὧνπερ ὃ ἕγεχα Σωχράτους ὠρεχϑήτην. 

πων οὖν εἴποι τις ἂν πρὺς ταῦτα ὅτι χρῆν τὸν 7 
Σωχράτην μὴ πρότερον τὰ πολιτικὰ διδάσχειν τοὺς συν- 
ὄντας ἢ σωφρογεῖν. ἐγὼ δὲ πρὸς τοῦτο μὲν οὐχ ἀἄν- 
τιλέγω" πάντας δὲ τοὺς διδάσχοντας ὁρῶ αὑτοὺς δει- 
χνύντας τὲ τοῖς μανϑάνουσιν ἧπερ αὐτοὶ ποιοῦσιν ἃ 
διδάσκουσι χαὶ τῷ λόγῳ προςβιβάζοντας. οἶδα δὲ καὶ 
“Σωχράτην δειχνύντα τοῖς Ξυνοῦσιν ἑαυτὸν χαλὸν κἄάγα- 
ϑὸν ὄντα χαὶ διαλεγόμενον κάλλιστα περὶ ἀρετῆς καὶ 
τῶν ἄλλων ἀνϑρωπίνων. οἶδα δὲ κἀχείνω σωφφονοῖ' ὕν- 8 
τε, ἔςτε Σωχράτει συνήστην, οὐ {βου μένω μὴ ζημες- 
οἵντο ἢ παίοιντο ὑπὸ Σωβέέερας, ἀλλ᾿ οἱομιέγω τότε 
τ χαρᾷ εἶναι τοῦτο “πράττειν. 

Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολ λοὶ τῶν φασχόντων φιλοσο- 19 
εἶν ὕτει οὐκ ἄν ποτὲ ὃ δίκαιος ἄδικος γένοιτο οὐδὲ 

ω σώφρων ὑβριστὴς οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν ὧν μάϑη σίς ἐστιν 
ὃ μαϑὼν ἀνεσιιστηή (ον ἄν ποτὲ γένοιτο. ἐγὼ δὲ περὶ 

τούτων οὐχ οἵτω γιγγώσχω" δρῶ γὰρ ὥςπερ τὰ τοῦ 
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σώματος ἔργα τοὺς μὴ τὰ σώματα ἀσκοῖντας οὗ δυ- 
ναμένους ποιεῖν, οὕτω καὶ τὰ τῆς ψυχῆς. ἔργα τοὺς μὴ 
τὴν ψυχὴν ἀσχοῦντας οὐ δυναμένους " οὔτε γὰρ ἃ δεῖ 

οπράττειν οὔτε ὧν δεῖ ἀπέχεσϑαι δύνανται. διὸ καὶ τοὺς 
υἱεῖς οἱ πατέρες , χἂν ὦσι σώφρονες ᾽ ὅμως ἀπὸ τῶν 
πονηρῶν ἀνθρώπων εἴογουσιν, ὡς τὴν μὲν τῶν χρη- 
στῶν δμιελίς σχησιν οὖσαν τῆς ἀρετῆς, τὴν δὲ τῶν 
πονηρῶν καϊ λύσιν. μαρτυρεῖ δὲιιμω τῶν ποιητῶν ὃ 
τε λέγων, 

ἐσϑλῶν κὲν γὰρ ἀπὶ ἐσθλὰ διδάξεαι" ἢν δὲ χαχοῖσι 
συμμίσγης,, ἀτιολεῖς καὶ τὸν ἐόντα νόον. 

καὶ ὃ λέγων, 
αὐτὰρ ἀνὴρ ἀγαϑὸς τοτὲ μὲν κακός, ἄλλοτε δ᾽ 

ἐσϑλό ὑς. 

“Ἱχἀγὼ δὲ μαρτυρῶ τούτοις " ὁρῶ γὰρ ὥςπερ τῶν ἐν μέ- 
τρῳ πεποιημένων ἐπῶν τοὺς μὴ μελετῶντας ἐπιλανϑα- 
γομένους, οὕτω καὶ τῶν διδασχαλικῶν λόγων τοῖς ἀμε- 
λοῦσι λήϑην ἐγγιγνομέγην. ὅταν δὲ τῶν ουϑετικῶν 
λόγων ἐπιλάϑηταί τις, ἐπιλέλησται καὶ ὧν ἢ ψυχὴ πά- 
σχουσα τῆς ς σωφροσύγης ἐπεϑύ ἀει “τούτων γ ἐπιλαϑό- ἢ 
μένον οὐδὲν ϑαυμαστὸν χαὶ τῆς σωφροσύνης ἐπιλαϑές. 

22σϑαι. δρῶ δὲ καὶ τοὺς εἰς φιλοποσίαν προαχϑέντας καὶ 
τοὺς εἰς ἔρωτας ἐκκυλισϑέντας ἧττον δυναμένους τῶν 
τὲ δεόντων ἐπιμελεῖσϑαι καὶ τῶν μὴ δεόντων ἀπέχεσϑαι. 
πολλοὶ γὰρ καὶ χρημάτων δυνάμενοι φείδεσθαι, πρὶν 
ἐρᾶν, ἐρασϑέντες. οὐχέτι δύνανται" καὶ τὰ χρήματα 
καταναλώσαντες, ὧν πρύσϑεν ἀπείχοντο χερδῶν, αἰσχρὰ 

οϑγνομίζοντες εἶναι, τούτων οὐχ ἀπέχονται. πῶς οὖν οὐχ 
ἐνδέχεται σωφρονήσαντα πρύσϑεν αὖϑις μὴ σωφρονεῖν 
χαὶ δίκαια δ) ηϑέντα πράττειν αὖϑις ἀδυνατεῖν; πάν- 
τὰ μὲν οὖν ἔμοιγε δοκεῖ τὰ καλὰ χαὶ τἀγαϑὰ ἀσκη- 
τὰ εἶναι, οὐχ ἥκιστα δὲ “σωφροσύνη " ἐν τῷ γὰρ αὖ- 
τῷ “σώματι συμπεφυτευμέναι τῇ ψυχῇ αἱ ἡδοναὶ πεί--. 
ϑουσιν αὐτὴν μὴ σωφρονεῖν, ἀλλὰ τὴν ταχίστην ἕαυ-᾿ 
ταῖς τὲ καὶ τῷ σώματι χαρίζεσθαι. Ν 

24 Καὶ Κριτίας δὴ καὶ ᾿Πλκχιβιάδης, ἕως μὲν Σωχράτει 
συγήστην; ἐδυνάσϑην ἐχείνω χρωμένω συμμάχῳ τῶν 

} 

20. ὅ τὲ λέγων} ΤΒεορηῖΐθ ν. 35. ΑΙϊου αὶ εἰϊ ποῖ οοπϑιϑε, 
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μὖ καλῶν “ἐπιϑυμιῶν κρατεῖν" ἐχείνου δ᾽ ἀπαλλαγέντε, 
Κριτίας μιὲν φυγὼν εἰς Θετταλίαν ἐχεῖ συνῆν ἄνϑροώ- 
ποις ἀνομίᾳ μᾶλλον ἢ δικαιοσύνῃ χρωμένοις "Ἄλκιβιά- 
δης δ᾽ αὖ διὰ μὲν χάλλος ὑπὸ πολλῶν χαὶ σεμνῶν γυ- 
γαιχῶν θηρώμενος, διὰ δύναμιν δὲ τὴν ἐν τῇ πόλει καὶ 
τοῖς συμμί χοις ὑπὸ πολ λῶν καὶ δυνατῶν κολ αχεύειν ἀνϑριί- 
πων διαϑρυ πτόμενος, υ ὑπὸ δὲ τοῦ δήμου τιμώμενος, καὶ 
ῥᾳδίως πρωτεύων, ὥςπερ οἵ τῶν ̓ γυμνικῶν ἀγώνων ἀϑλη- 
ταὶ ῥᾳδίως πρωτεύοντες ἀμελ οὔσι τῆς ἀσκήσεως, οὕτω 
χἀχεῖγος ἡμέλη ησεν αὑτοῦ. τοιούτων δὲ συμβάντιον αὖὔ-25 
τοῖν. χαὶ ὠγχωμένω μὲν ἐπὶ γένει, ἐπηομένω δ᾽ ἐπὲ 
πλούτῳ, πεφυσημένω δ᾽ ἐπὶ δυνάμει, διατεθουμιμιένω 
δὲ ὑπὸ πολλῶν ἀνθρώπων . ἐπὶ δὲ πᾶσι τούτοις διε- 
φϑαρμένω χαὶ πολὺν χθύνον ἄπο Σωχράτους γεγογότε, 
τί θαυμαστόν, εἰ ὑπερηφάνω ἐγενέσθην; εἶτα εἶ μέν 6 
τι ἐπληι ἐ{ελ ησάτην., τούτου “Σωχράτην. ὃ ̓χωξἧν Όρος αἷ- 
τιᾶται; ὅτι δὲ γέω ὄντε. αὐτώ, ἡνέχαι καὶ ἀγνωμονεστάτω 
καὶ ἀχρατεστάτω εἰκὸς εἶναι, Σωχρά τῆς παρέσχε σώφρονε, 
οὐδενὸς ἐ ἐπαίνου δοκεῖ τῷ κατῆη γόρῳ ἄξιος εἶναι; οὐ μὴν » πὶ 
τά γε ἄλλα οὕτω χοίνεται. τίς μὲν γὰρ αὐληνής, τίς δὲ 
κιϑαριστής, τίς δὲ ἄλλος διδάσκαλος ἱκανοὺς ποιήσας 
τοὺς μαϑητάς, ἐὰν πρὺς ἄλλους ἐλϑόντες χείρους φα- 
νῶσιν, αἰτίαν ἔχει τούτου; τίς δὲ πατήρ, ἐὰν ὃ παῖς 
αὐτοῦ συνδιατρίβων τῳ σώφρων ἢ Σ ὕστερον δὲ ἄλλῳ 
τῳ συγγενόμενος πονηρὸς γένηται, τὸν πρόσϑεν αἰτιᾶ-- 
ται; ἀλλ ,οὐχ ὅσῳ ἂν παρὰ τῷ ὑστέρῳ χείρων φαίν η- 
ξαι, τοσούτῳ "μᾶλλον ὁ ἐπαινεῖ τὸν πρότερον; . ἀλλ᾽ οἵ γε 
χατέρες αὐτοὶ συνόντες τοῖς υἱέσι, τῶν παίδων πλ λημ- 

β μελούντων, οὐχ αἰτίαν ἔχουσιν, ἐὰν αὐτοὶ σωφρονῶσιν, 
οὕτω δὲ καὶ Σωχράτην δίκαιον ἦν κρίνειν " εἰ μὲν αὐ-38 
τὸς ἐποίει τι φαῦλον, εἰχύότως ἂν ἐδόχει “πονηρὸς εἶναι" 
ἢ δ᾽ αὐτὸς σωφρονῶν διετέλει, πῶς ἂν δικαίως τῆς 

Χ ἐνούσης αὐτῷ καχίας αἰτίαν ἔχοι; 
," “4λλ εἰ καὶ “μηδὲν αὐτὸς πονηὺν ποιῶν ἐκείνους29 
φαῦλα πράττοντας δρῶν ἐπήνει; δικαίως ἂν ἐπετιμᾶτο. 
Κριτίαν “μὲν τοίνυν αἰσϑανόμενος ἐρῶν τα Εὐ ϑυδήμου, 

καὶ πειρῶντα χρῆσθαι: καϑάπερ οἱ πρὸς τοι οοδίσια τίν 
σωμάτων ἀπολαύοντες, ἀπέτρεπε, φάσχων ἀνελεύϑερόν 
τε εἶναι καὶ οὐ πρέπον ἀνδρὶ καλῷ κἀγαϑῷ τὸν ἐρώ- 
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ἌΣ ᾧ βούλεται πολλοῦ ἄξιος φαίνεσθαι, προςαιεῖν 
ὥςπερ τοὺς πτωχοὺς ἱκετεύοντα χαὶ δεόμενον προςδοῖ- 

80»αε, χαὶ ταῦτα μηδενὸς ἀγαϑοῦ. τοῦ δὲ Κρειίου τοῖς 
τοιοῖ τοις οὐχ ὑπαχούοντος οὐδὲ ἀποτρεπομένου, λέε.- 
ται τὸν Σωχράτην ἄλλων τὲ πολλῶν παρόντων. καὶ τοῦ 
Εὐθυδήμου εἰπεῖν ὅτι τἰχὺὸν αὐτῷ δοχοίη πάσχειν ὃ 
Κοιτίας, ἐπιϑυμῶν Εἰ 9υ δήμῳ προςκνῆσϑαι ὥςπερ τὰ 

81 ἴδια τοῖς λίϑοις. ἐξ ὧν δὴ χαὶ ἐμίσει τὸν Σωχράτην 
ὃ Κριτίας, ὥςτε χαὶ ὅτε τῶν τριάκοντα ὧν γομοϑέ- 
τῆς μετὰ “Χαριχλέους ἐγένετο, ἀπεμνημόνευσεν αὐτῷ 
χαὶ ἕν τοῖς γύμοις ἔγραψε λόγ ων τέχνην μὴ διδάσκειν, 
ἐπηρεάζων ἐχείνῳ, καὶ οὐκ ὃ ἔχων ὕπῃ ἐπιλ ἄάβοιτο; ἀλλὰ 
τὸ χοινῇ τοῖς {ι} ᾿οσόφοις ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐπιτιμύμε- 
7Ὸ» ἐπιφέ ρων αὐτῷ, καὶ διαβάλλ (ΟΝ πρὸς τοὺς πολλούς, 
οὔτε γὰρ ἔγωγε οὔτ᾽ αὐτὸς τοῦτο πώποτε Σωχράτους 
ἤχουσα οὖϊ᾽ ἄλλου τοῦ φάσκον τος ἀχηχοέἕναι ἠσϑόμην. 

ϑ2ἐδήλωσε δέ᾽ ἐπεὶ γὰρ οἱ τριάχοντα πολλοὺς μὲν τῶν 
πολιτῶν καὶ οὐ τοὺς χειρίστους ἀπέκεέινρα, πολλοὺς δὲ 
προετρέπον το ἀδιχεῖν, εἰπέ που ὃ “Σωχράτης ὅτι ϑαυ- 
μαστόν οἱ δοκοίη εἶναι, εἰ τις γενόμενος βοῶν ἀγέλης 
γοιιεὺς χαὶ τὰς βοῦς ἐλάττους τε χαὶ χείρους ποιῶν μὴ 

διιολογοίη κακὸς βουχόλος εἶναι, ἔτι δὲ ϑαυμαστότερον, 
7 7 7 - Ἁ 

εἴ τις προστάτης γενόμενος πόλεως καὶ ποιῶν τοὺς πο-᾿ 
-. ΥῚ ᾿Ὶ ’ὔ 

λέίτας ἐλάττους καὶ χείρους μὴ αἰσχύνεται μηδ᾽ οἴξται 
ϑϑχακὸς εἶναι προστάτης τῆς πόλεως. ἀπαγγελϑέντος δὲ 

- α᾽. ΙΝ ᾿ ὔ " ἿΣ αὑτοῖς τούτου, χαλέσαντες ὁ τὲ Κριτίας καὶ ὁ Χαρι- 
χλῆς τὸν Σωχράτην τὸν τε νόμον ἐδεικνύτην αὐτῷ 

ι Ἐ , ) , ι , τς κ ΠΝ ᾿ 
καὶ τοῖς νέοις ἀπειπέτην μὴ διαλέγεσϑαι. ὁ δὲ Σωκρά- 
της ἐπήρετο αὐτὼ εἰ ἐξείη πυνϑάνεσϑαι, εἴ τι ἀγνοοῖτο 

ϑάτῶν προη) Ὀρευμένων, τὼ ὁ᾽ ἐφάτην. ἐγὼ τοίνυν, ἐφή, 
, 

παρεσκεύ ἀσμαι μὲν πείϑεσϑαι τοῖς γόμοις " ὅπως δὲ μὴ 
δε ἀγνοιαν λάϑω τι παρανομήσας, τοῦτο βούλομαι. 
σαφῶς μαϑεῖν παρ ὑμῶν, πότερον τὴν τῶν λόγων τέ 

20. προςδοῦναι!] Ὑενθὶ προς διδόναι πἀδαπὰ Βαηο τὶ δἱὲ ᾿άθπ, 
αυοά μεταδιδόναι βοηϊινοαιιθ οοηβοοίβειν,, Ῥᾶτιπι οοπιρθεΐιπι, 
ΒαΡ τινὶ εὐϊίογτεθ. Αὐἱβιορμᾶπεβ Ῥᾷρ. υ. 054. χᾷτα σαφ᾽ οἰδ᾽ 
ὅτι φυσῶντι χαὶ πονουμένῳ προςδώσετε ϑήπου. σ. 1111. οὐ- 
δεὶς προςδώσει μοι σηλάγχνων; οὐ γὰρ οἷόν τὲ ἡμῖν προςδὲ-᾿ 
δόγαιε πρίν κὲν λύχος οἷν ὑμεγαιοῖ. 

--ὮῸ τὸν «ὦὦΠΠ[Π]’ὦὸὖ]ἌΕιᾳὦὁὄ “ΦΦᾧὋΠὺ “ὦὁὃ δὁὃἔὦὃΨΝΚ«οὔὕὝνὝ».» 

σι...» 
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χνὴν σὺν τοῖς ὀρϑῶς λεγομένοις εἶναι γνομίξ οντες ἢ σὺν 
τοῖς μὴ ὀρϑῶς, ἀπέχεσϑαι κελεύετε αὐτῆς. εἰ μιὲν γὰρ 
σὺν τοῖς ὀρϑῶς, δῆλον. ὅτι ἀφεκτέον εἴη τοῦ ὀρϑῶς 
λέγειν" εἰ δὲ σὲν τοῖς ἡ ὀρϑῶς, δῆλον ὅτι πειρατέον 
ὀρϑῶς λέγειν. χαὶ ὃ Χαριχλῆς ὀργισϑεὶς αὑτῷ, Ἔπει- 35 
δή, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὧγν οεῖς, τάδε σοι εὐμαϑέστερα 
ὄντα προαγορεΐομεν, τοῖς νέοις. ὅλως μὴ διαλέγεσϑαι. 
καὶ ὃ Σωχράτης, ἕρῃ τοίνυν, ἔφη, μὴ ἀμιφίβολον ἢ: 
ὡς ἄλλο τι ποιῶ ἢ τὰ προηγορευμένα, δρίσατέ μοι μέ- 
χοι πόσων ἐτῶν δεῖ νομίζειν νέους εἶναι τοὺς ἀνϑοώ- 
πους. καὶ ὃ “Χαριχλῆς; Ὅσουπερ, εἶπε, χρόνου βου- 
λεύειν οὐχ ἔξ ξέστιν; ὡς οὔπω φρονίμοις οὖσι" μηδὲ σὺ 
διαλέγου γειητέροις τριάκοντα ἑτῶν. η1γ "δέ, ἄν τι ὠνῶ-36 
μαι, ἔφη, ἢν πωλῇ νὲ μύτερος τριάκοντα ἐτῶν, ἔρτομαι 
ὑπόύσου πωλεῖ; Νὰ τά 7ε τοιαῦτα ἔφη ὃ Χαρικλῆς" 
ἀλλά τοι σύ γε, ὦ “Σώχρατες, εἴωϑας εἰδὼς πῶς ἔχει 
τὰ πλεῖστα ἐρωτᾶν. ταῦτα οὖν μὴ ἐρώτα. Πηδ᾽ ἀπο- 
χρίνωμαι οὖν, ἔφη, ἂν τίς μὲ ἐρωτᾷ νέος, ἐὰν εἰδῶ, 
το ποῦ οἰχεῖ “Χαριχλῆς, ἢ ποῦ ἐστι Κριτίας; Ναὶ 
τά γε τοιαῦτα, ἔφη, ὃ “Χαρικλῆς. ὃ δὲ Καὶ πίας, Χ1λ-317 
λὰ τῶνδέ τοί σε ἀπέχεσθαι, ἔφη, δεήσει, ( Σώχρατες, 
τῶν σχυτέων καὶ τῶν τεχτόνων χαὶ τῶν χαλχέων" καὶ 
γὰρ οἶμαι αὐτοὺς ἤδη ον ρίόρῃ γῳ τόρ διαϑρυλουμένους 
ὑπὸ σοῦ. Οἰχοῦν, ἔφη ὃ “Σωχράτης, χαὶ τῶν ἑπομέ- 

“γῶν τούτοις, τοῦ τε δικαίου καὶ τοῦ δσίου καὶ τῶν δὰ:. 
λων τῶν τοιούτων : Ναὶ μὰ ΖΔ, ἕφη ὃ “Χαρικλῆς, καὶ 
τῶν βουχόλ ὧν γε" εἶ δὲ μή, φυλάττου ὅπως μὴ καὶ σὺ 
ἐλάττους τὰς βοῦς ποιήσῃς. ἔνϑα χαὶ δῆλον ἐγένετοϑ8 
ὅτι ἀπαγγελϑέντος αὐτοῖς τοῦ περὶ τῶν βοῶν λόγου ὧρ- 
γίζοντο τῷ ΣΣωχράτει. οἵα μὲν οὖν ἥ συν ουσία ἐγεγόνει 
Κριτίᾳ πρὸς “Σωχράτην καὶ ὡς εἶχον πρὸς ἀλλήλους εἰ-- 

ρῆται. φαέην δ᾽ ἂν ἔγωγε μηδενὶ μηδεμίαν εἶναι παί- 39 
1 δευσιν παρὰ τοῦ μὴ ἀρέσχοντος. Κριτίας δὲ χαὶ .41}- 

κιβιάδης οὐχ ἀρέσκοντος αὐτοῖς Σωχράτους ὡμιλησάτη ν 
ὃν χρόνον ὡμιλείτην αὐτῷ, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς « ὠρμὴς- 
χότε προεστάναι τῆς πόλεων ἔτι γὰρ Σωκχράτει συνόνγ- 

τὲς οὐχ ἄλλοις τισὶ μᾶλλον ἐπεχείρουν διαλέγεσϑαι ἢ 
τοῖς μάλιστα. πράττουσι τὰ πολιτικά. λέγεται γὰρ .4)- -40 
χιβιάδην, πρὶν εἴχοσιν ἐτῶν εἶναι, Περικλεῖ ἐπιτοῦπᾷ, 
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μὲν ὄντι ἑαυτοῦ, τιροστάτῃ δὲ τῆς πόλεως τοιύδε δια-- 
41λεχϑῆνωι περὶ γόμων. Εἰπέ μοι; φάναι, ὦ Περίχλεις, 

ἔχοις ἄν “ξε διδάξω τί ἐστι γόμος ; “Ἰάντως δήπου, φά- 
ναι τὸν Περικλέα. ἽΓἴδαξον δὴ πρὸς τῶν ϑεῶν, φάναι 
τὸν “4) χιβιάδη»" ὡς ἔγωγ ἀχούων τιγῶν ἐπαινουμένων 
τι γύμιμοι. ἄνδρες εἰσίν, οἶμαι μὴ ἂν δικαίως τούτου 

Δοτυχεῖν τοῦ ἐπαίνου τὸν ἢ εἰδότα τί ἐστι γόμος. ζλν 
οὐδέν τι χαλεποῦ πράγματος ἐπιϑυμεῖς, ὦ ̓ Αλκιβιάδη, 
φάν αι τὸν Περικλέα, βουλόμενος. γνῶναι τέ ἐστι νόμος " 
πάντες γὰρ οὗτοι νόμοι εἰσίν, οὃς τὸ πλῆϑος συνελϑὸν 
καὶ δοχιμάσαν ἔγραψε, φράζον ἅ τε δεῖ ποιεῖν χαὶ ἃ 
μή. Πότερον δὲ τὐἀγαϑὰ ἐνόμισαν δεῖν ποιεῖν ἢ τὰ χα- 
κά; Τὰἀγαϑὰ γὴ ἊΣ φάναι, ὦ μειράχιον, τὰ δὲ χα- 

ἀβχὰ οὐ. ᾿Εὰν δὲ μὴ τὸ πλῆθος, ἀλλ ὥςπερ ὅτιου ὀλι- 
γαρχία ἐστίν, ὀλίγοι συνελθόντες γράψωσιν ὅ,τι χρὴ 
ποιεῖν, ταῦτα τί ἔστι; Πάντα, φάναι, ὅσα ἂν τὸ χρα- 
τοῦν ΡῈΡ πόλεως βου) ̓ευσάμενον ἃ χρὴ ποιεῖν γράψῃ, 
γόμος χαλεῖται. Καὶ ἂν τύραννος οὖν χρατῶν τῆς πό- 

λεως γράψῃ τοῖς πολίξαις ἃ χρὴ ποιεῖν, καὶ ταῦτα νό- 
ἐ(ος ἐστί; Καὶ ὕσα τύρανγος ἄρχων, “φάγαι, γρθώφει; 

44χαὶ ταῦτα γύμος καλεῖται. Ρία δέ, φάναι, καὶ ἀνομία 
τί ἐστιν, ὦ Περίχλεις; ἀφ οὐχ ὅταν ὃ χρείττων τὸν 
ἥττω μὴ πείσας, ἀλλὰ βιασάμενος ἀναγκάσῃ ποιεῖν ὃ, 
τι ἄν αὐτῷ δοχῇ; Ἔμοιγε δοκεῖ, φάναι τὸν Περικλέα, 

-» σδ-ς:ς φοι.. σάν -ς ΞΔ ὦ «ὦ δ οὯου 

΄“- ΄ῸᾺ 

«». 

Καὶ ὅσα ἄρα τύραννος μὴ πείσας τοὺς πολίτας ἀναγκάξν ᾿ 
ἵει ποιεῖν “ράφων, άν μία ἐστί ; “]οχκεῖ μοι, φάγαι τὸν 
Περιχλέα; ἀνατίϑεμαι γὰρ τὸ ὅσαι μόρων μὴ πείσας 

ἀ4δγράφει, γόμον εἶναι. Ὅσα δὲ οἱ ὀλίγοι τοὺς πολλοὺς 
μὴ πείσαντες ἀλλὰ χρατοῦγτες γράφουσι » πότερον βίαν 
φῶμεν ἢ μὴ φῶμεν εἶναι; ΠΠῚῺάντα μοι δοχεῖ, φάναι 
τὸν Περικλέα, ὅσα τις μὴ πείσας ἀναγκάζει. τινὰ ποι- 
εἶν, εἴτε γράφων εἴτε μή βία μαλλ ΟΡ ἢ γόμος εἶναι. 
Καὶ ὅσα ἄρα τὸ πᾶν πλῆϑος χρατοῦν τῶν τὰ χρήματα 
ἐχόντων γράφει μὴ πεῖσαν, βία μᾶλλον ἢ νόμος ἂν εἴη; 

46η]1άλα τοι, «άγαι τὸν Περικλέα, ὦ ᾿ἠλκιβιάδη. ν αὐ 
ἡμεῖς τηλιχοῦτοι ὄντες δεινοὶ τὰ τοιαῦτα ἤμεν" τοιαῦτα 
γὰρ χαὶ ἐμελετῶμεν χαὶ ἐσοφιξ ζόμεϑα οἷαπερ χαὶ σὺ 
γῦν ἐμοὶ δοκεῖς μελετᾶν. τὸν δὲ “Ἵλκιβιάδην φάναι, 
Εἴϑε σοι, ὦ Περίκλεις, τότε συγεγενόμην ὅτε δεινότατος. 
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σαυτοῦ ταῦτα ἦσϑα. ἐπεὶ τοίνυν τάχιστα τῶν πολι-41 
τευομέγων ὑπέλαβ ον χρείττογες εἶναι, “Σωχράτει μὲν οὐχ- 
ἕτι προςἤεσαν " οὔτε γὰρ αὐτοῖς ἄλλως. ἤφρεσχεν, εἴ τε 
προςέἔλϑοιεν ὑπὲρ ὧν ἡμάρτανον ἐλ ἐγχόμενοι ἤχϑοντο᾽ 
τὰ δὲ τῆς πόλεως ἔπραττον, ὥνπερ ἕνεχεν καὶ Σωχρά- 
τει προςῆ! λϑον. ἀλλὰ Κρίτων τε “ωχράτους ἦν ὁμιλη-48 
τὴς χαὶ “Χαιρεφῶν καὶ ᾿“Χαιρεκράτης χαὶ “Ἑρμοκράτης 
χαὶ Σιμίας καὶ Κέβης καὶ Φαιδώνδης. χαὶ ἄλλοι οἱ 
ἐχείνω συνῆσαν, οὐ ἵνα δημηγορικοὶ ἢ διχανιχοὶ γέ. 
γοιντο; ἀλλ ἵνα χαλοί τε χἀγαϑοὶ γενόμενοι καὶ οἴχω 
χαὶ οἰχέταις καὶ οἰχείοις καὶ φίλοις καὶ πόλει χαὶ πολΐ- 

ταις δύν 'ἄιντο χαλῶς χϑῆσϑαι. καὶ τούτων οὐδεὶς οὔτε 
γεώτερος ὀἴΐτε πρεσβύτερος ὧν οὔτ᾽ ἐποίησε καχὸν οὐ- 
δὲν οὔτ᾽ αἰτίαν ἔσχεν. 

᾿Αλλὰ Σωχράτης 7, ἔφη ὃ κατήγορος, τοὺς πατέρας 49 
πρυπηλαχίζειν ἐδίδασχε, πείϑων μὲν τοὺς συνόν τας αὖ- 
τῷ σοφωτέρους ποιεῖν τῶν πατέρων, φάσχων δὲ χα- 
τὰ νόμον ἐξεῖναι παραγοίας ἑλόντα καὶ τὸν πατέρα δῆ- 
σαι, τεχμηρίῳ τούτῳ Ζϑώμενος ὡς τὸν ἀμαϑέστερον 
ὑπὸ τοῦ σοφωτέρου νόμιμον εἶ, δεδέσϑαι. Σωκχράτηςϑ0 
δὲ τὸν μὲν ἀμαϑίας ἕνεκα δεσμεύονται δικαίως ἂν καὶ 
αὐτὸν ᾧετο δεδέσϑαι ὑπὸ τῶν ἐπισταμένων ἃ μὴ αὐτὸς 
ἐπίσταται" καὶ τῶν τοιούτων ἕν ἑκα πολλάκις ἐσχόπει τί 
διαφέρει μανίας ἀμαϑία" καὶ τοὺς μὲν μαινομένους (ὔε-- 
ο συμφερόντως ἂν δεδέσϑαι χαὶ αὐτοῖς καὶ τοῖς φί- 

λοις, τοὺς δὲ μὴ ἐπισταμένους τὰ δέοντα δικαίως ἂν 
μανϑάνειν παρὰ τῶν ἐπισταμένων. ἀλλὰ Σωχράτης γε.51 
ἔφη ὃ κατήγορος, οὐ μόνον. τοὺς πατέρας ἀλλὰ καὶ 
τοὺς ἄλλους συγγενεῖς ἐποίει ἐν ἀτιμίᾳ εἶναι παρὰ τοῖς 

48. χαὶ Ἑομοχράτης φ]ουῖίβαιια ἴῃ ΠΡεῖς οὐΐβϑα δοοοββουιηῖ 
δα Ῥασὶοἰω δ. ἀποθυ5. 86ά 4ιτινν Ἠδυμπνοογαΐθην, οοίθθγεομν ὃγ- 
γἀοιιβα ποτα (ποθ, ἰπίου υἶγοβ ϑοογαιϊ5 βἰιάϊοσοβ σϑίουτὶ 

τ μὴ Ἰἰσοαῖ, αἰΐτιν αἰιΐθπν σΟση ἐν ΟῚ ΒΘ μλι5, ΒΑΘ μλι15 ΚΘ͵Ὸ 

Ηδιπιοσθπθτι, ϑοοτγαῖϊ [αν ΠΤ Αν 55 πλτι ΠῈ, Βυιῖτι5. ΠΟΘ ΤῸ Ὑομο-- 
χράτης, ΘΧ Χαιρεχοάτης ϑῖο, γοϑιϊτα θεν σρηβοΡαὶ Ριεϊηβίθεθυιιϑ 

Ῥτοβοροβυαρ ϊα Ρ]αϊομΐοα Ρ. 220, -- ϑουρεβαίαν. Συμεμέας. 
Ουαπη βουὶριισγαπι ἰἰα γϑίθ᾽ἰτυπὲ δἰτιβάθπν οὐἱσίηὶβ ποι Σῖμος, 
Σιμίχη, Σιμιχίδας, Σιμαίϑα, Σιμάριον, Σιμύλος, ἀθηΐαρ 5ὶ- 
πνΐας τὸ πρὸ ᾿ἰγοσῖπι οἵ τ 6 Ἰαρΐάιι ΄υϊάδην ἀτι86 ἔδειιΐαν 18-- 
δι οἶα οἱ ρᾶιΐα δὶ ἱποιάδρ, 

» 
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αὐτῷ συνοῖσι, λέγων ὡς οὔτε τοὺς χαμνοντας οὔτε β 
τοὺς διχαϊομένους οἱ συγγενεῖς εὐφελοῦσιν, ἀλλὰ τοὺς 

5ϑιὲν οἱ ἰατροί, τοὺς δὲ οἱ συν 'διχεῖν ἐπιστάμενοι. ἔφη ἑ 
δὲ χαὶ περὶ τῶν φίλων, αὐτὸν λέγειν ὡς οὐδὲν ὄφελος 
εὔνους εἶναι, εἰ μὴ χαὶ ὧν ἐλεῖν δυνήσονται" μόνους 
δὲ φάσχειν αὐτὸν ἀξίους εἶναι τιμῆς τοὺς εἰδότας τὰ 
ὀέοντα καὶ ἑρμηνεῦσαι δοναμένους. ἀναπείϑοντα οὖν 
τοὺς γέους αὐτὸν ὡς αὐτὸς εἴη σοφώτατός τε χαὶ ἀλ-- 
λοὺς ἱκανώτατος ποιῆσαι σοφούς, οὕτω διατιϑέναι ον ῤ 
αὐτῷ συγόντας ὥςτε μηδαμοῦ παρ᾽ αὐτοῖς τοὺς ἄλλους 

53εἶναι πρὸς αὐτόν. ἐγὼ ὁ’ αὐτὸν οἶδα μὲν χαὶ πέρι 
πατέρων τὲ χαὶ τῶν ἄλλων συγγενιῦν. χαὶ περὶ φίλων 
ταῦτα λέγοντα, καὶ πρὸς τούτοις γε δὴ ὅτι τῆς ψυχῆς ς ἐξ- 
ελϑοίσης, ἐν ἢ μόνῃ γίγνεται φθόνη σις, τὸ σῶμα χαὶ τυῦ 
οἰχειοτάτου ἀνϑρώπου τὴν ταχίστην ὁ ἐξενέγκαντες. ἀφα- 

54νίζουσιν. ἔλεγε δὲ ὅτι καὶ ζῶν ἕκαστος ἑαυτοῦ, ὃ πάν- 
των μὐδλμανὶ φιλεῖ, τοῦ σώματος ὅτι ἂν ἀχρεῖον ἢ 
χαὶ ἀνωφελές, αὐτός τε ἀφαιρεῖ καὶ ἄλλῳ παρέχει. αὖ-- 
τοί τὲ γὰρ αὑτῶν ὑγυχάς τε καὶ τρίχας καὶ τύλους 

ι 
ἀφαιροῖσι καὶ τοῖς ἰατροῖς παρέχουσι μετὰ τιύνων τε 
χαὶ ἀλγηδόνων χαὶ ἀποτέμνειν καὶ ἀποχάειν, χαὶ τού- 
τοῦ γάριν οἴονται δεῖν αὐτοῖς καὶ μισϑὸν τίνειν" χαὶ 
τὸ σίαλον ἐκ τοῦ στόματος ἀποπτίουσιν ὡς, δύν αὐταὶ ἢ 
ποῤῥωτάτω, διότι ὠφελεῖ μὲν οὐδὲν αὐτοὺς ἐνόν, βλά- ῤ 

οῦπιει δὲ πολὺ μᾶλλον. ταῦτ᾽ οὖν ἕλεγεν, οὐ τὸν μὲ 
πατέρα ζῶντα κατορύττειν διδάσχων, ἑαυ τὸν δὲ κατα- 1 
τέμνειν, ἀλλ ἐπιδειχνίων ὅτι τὸ ἄφρον ἄτιμόν ἐστε 1΄ 
παρεχάλει ἐπιμελεῖσϑαι τοῦ ὡς φοονμώτατον εἶναι 
χιὰὶ ὠφελιμώτατον, ὅπως, ἐάν τὲ Ὁπὸ πατρὸς ἐών τε ἢ’ 
τσὺ ὀδελφοῦ ἐάν τε ὑπ ἄλλου τινὸς βοΐληται τιιιᾶ- 1 
οϑαι, μὴ τῷ οἰχεῖος εἶναι πιστεύων ἀμελῇ, ἀλλὰ πει- 1! 
ρᾶται ὑφ᾽ ὧν ἂν βούληται τιμᾶσϑαι, τούτοις ὠφέλμιος ἵ᾿ 
εἶναι. 

56 Ἔφη δ᾽ αὐτὸν ὁ χατήγορος χαὶ τῶν ἐνδοξοτάτων , 
ποιητῶν ἐκλεγόμεν ον τὰ πονηρότατα, καὶ τούτοις μαρ- ἢ" 
τυ θίοις χρώμενον διδάσκειν τοὺς συνόντας καχούργους ἵ΄ 
τὲ εἶναι χαὶ τυρανγιχούς. Ἡσιόδου μὲν τὸ | 

Ἔργον ὃ᾽ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ᾽ ὄνειδος, 

56. “σιόδου] Ἔογων ν. 311. ᾿ 
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τοῦτο δὴ λέ; ειν αὐτὸν ὡς. ὃ ποιητὴς χελεύοι μηδενὸς -- 
ἔργου μἴτε ἀδέμο μήτε αἰσχροῦ ἀπέχεσϑαι , ἀλλὰ καὶ 
ταῖτα ποιεῖν. ἐπὶ τῷ κέρδει. “ωχράτης δ᾽ ἐπειδὴ διιο- 517 
λογήσαιτο τὸ μὲν ἐργάτην εἶναι ὌΠ Κ2. ἐμόν τε ἂν ϑρώπῳ 
χαὶ ᾿ἀγαϑὸν εἶναι, τὸ δὲ ἀογὸν βλαβ γερόν τε καὶ κακόν; 
καὶ τὸ ειὲν Σργάζεσθαι ἀγαϑόν, τὸ δὲ ἀργεῖν χαχόν, 
τοὺς μὲν ἀγαθόν τι ποιοῦντας ἐργάϊζεσϑαί τε ἔφη καὶ 
ἐργάτας ἀγαϑυὺς εἶναι, τοὺς δὲ κυβεύοντας ἢ τι ἄλλο 
πονηρὸν χαὶ ἐπιζήμιον ποιοῦντας ἀργοὺς ἀπεχάλει. ἐκ 
δὲ τούτων ὀρθῶς ἂν ἔχοι τὸ 

Ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τὶ ὄνειδος. 
τὸ δὲ φωνῶν ἔφη ὃ χατήγορος ΠΝ διένον αὐτὸν λέγειν,58 
ὅτι ᾿Οδυσσεὺς 

Ὅντινα μὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη, 
τὸν δ᾽ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασχε παριιστάς " 
δαιμόνε᾽ ̓  οἱ σὲ ἔοιχε χαχὸν ὡς δειδίσσεσϑαι. 
ἀλλ᾽ αὐτός τε κάϑησο χαὶ ἄλλους ἵδρυξ λαοί ; 
ὃν δ᾽ αὖ δήμου τ᾽ ἄνδοα ἴδοι βοόων τά τ᾽ ἐςεύροι, 
τὸν σχήπτρῳ ἐλάσασκχεν δμιοχλήσασχέ τὲ μύϑῳ, 
δαιμόνι᾽ ̓  ἀτρέμας ἦσο, καὶ ἄλλων εὖϑον ἄχουε, 
οἱ σέο φέρτεροί εἰσι" σὺ δ᾽ ἀπτόλεμιος χαὶ ἄναλκις, 
οὔτε ποτ᾽ ἐν πολέμῳ ἐναρίϑμιος οὔτ᾽ ἐνὶ ϑουλῇ. 

ταῦτα δὴ αὐτὸν ἐξηγεῖσθαι ὡς ὃ ποιητὴς ἐπαινοΐη 
παίεσϑαι τοὺς δημότας χαὶ πένητας. Σωκράτης δ᾽ οὐϑ39 

ταῦτ᾽ ἔλεγε, χαὶ γὰρ ἑαυτὸν οὕτω γ ἂν ὥετο ΎΟΝΝΑ 
ἐσϑαι, ἀλλ᾽ ἕφη δεῖν τοὺς μήτε λόγῳ μή, τξ ἔργῳ ὠψε- 
λίιους ὄντας, μήτε σερατεύμωτε μήτε πόλει μεὴτε 
αὐτῷ τῷ δήμῳ, εἴ τι δέοι, βοηϑεῖν ἱχανού -ς, ἄλλως τὶ 
ἐὰν πρὸς τούτῳ καὶ ϑρασεῖς ὦσι, πάντα τρύπον χιυλύ- 
εσθαι, χἂν πάνυ πλούσιοι τυ) γχάνωσιν ὄντες. ἀλλὰ Σω-θ0 
χράτης γε τἀναντία τούτων φαγερὺς ἦν καὶ δημοτιχὸς 
καὶ φιλάνϑρωπος (ὦν, ἐχεῖνος γὰρ πολλοὺς ἐπιϑυμητὰς 
χαὶ ἀστοὺς χαὶ ξένους λαβὼν οὐδένα πώποτε μισϑὸν 
τῆς συνουσίας ἐπράξατο, ἀλλὰ πᾶσιν ἀφϑόν ὡς ἐπήοχει 
τῶν ἑαυτοῦ" ὧν τινὲς μιχρὰ μέρη παρ᾽ ἐχείνου προῖχα 
λαβόντες πολλοῦ τοῖς ἄλλοις ἐπώλουν, καὶ οὐχ ἦσαν 
ὥςπερ ἐχεῖνος δημοτιχοί" τοῖς γὰρ μὴ ἔχουσι χρήματα 

58. τὸ Ὁμήρου) 11, βὶ ν. 188, 5. 59. μήτε στρατεύματι) χαὶ 
μήτε στιριτεύματι Ἐτπεβῖαϑ. 
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διδόναι οὐχ ἤϑελον διαλέγεσϑαι. ἀλλὰ Σωχράτης γε 
χαὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους χόσμον τῆ πόλει πα-- 

θεῖχε πολλῷ μᾶλλον ἢ «Δίχας τῇ “Τακεδαιμονίων, ὃς 
ὑνομαστὸς ἐπὶ τούτῳ γέγονε. «“1ἴχας μὲν γὰρ ταῖς γυ- 
εϑοπαιδίαις: τοὺς ἀμυδο εόλ μές ἐ)" “1υχεδαίμονι ξένους 
ἐδείπνιζε, Σωκράτης δὲ διὰ παντὸς τοῦ βίου τὰ ἑαυτοῦ 
δαπανῶν τὰ μέγιστα πάν τας τοὺς βουλομένους ὠφέλει" 
βελτίους γὰρ ποιῶν τοὺς συγγιγνομέν οὺς ἀπέπεμπεν. 

“Ἐμοὶ μὲν δὴ Σωχράτης τοιοῦτος ὧν ἐδύχει τιμῆς 
ἄξιος εἶναι τῇ πόλει μᾶλλον ἢ ϑανάτου, καὶ κατὰ τοὺς 
νόμους δὲ σχοπῶν ἄν τις τοῦϑ'᾽ εὕροι. κατὰ γὰρ τοὺς 
γόμους ἐάν τις φανερὸς γένηται κλέπτων ἢ λωποδυτῶν 
ἢ βαλαντιοτομῶν ἢ τοιχωρυχῶν ἢ ἀγδραποδιζόμενος ἢ 
ἑεροσυλῶν, τούτοις ϑάνατός ἔστιν ἢ ζημία" ὧν ἐκεῖνος 

πάντων ἀνϑρώπων πλεῖστον ἀπεῖχεν. ἀλλὰ μὴν τῇ πό- 
λει γε οὔτε πολέμου καχῶς στ μβάντος οἴ τε στάσεως 
οὔτε προδοσίας οὔτε ἄλλου καχοῦ οὐδενὸς πώποτε αἷ- 
τιος ἐ) ἔνετο. οὐδὲ μὴν ἰδίᾳ γε οὐδένα πώποτε ἀνϑρώ- 
πῶν οὔτε ἀγαϑῶν ἀπεστέρησεν οὔτε καχοῖς περιέβαλεν, 
ἀλλ οὐδ᾽ αἰτίαν τῶν εἰρημένων οὐδεγὸς πιύποτ' ἔσχε. 
πῶς οὖν ἕγοχος ἄν εἴη τῇ γραφῇ; ὃς ἀντὶ μὲν τοῦ μὴ 
γομίζειν' ϑεούς, ὡς ἐν τῇ γϑαφῇ ἐγέγ θάπτο, φαγερὺς ἣν 
ϑερεσιεύ (» τοὺς ϑεοὲς μάλιστα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, 
ἀντὶ δὲ τοῦ διας 9 είρειν τοὺς γέους, ὃ δὴ ὃ γραψάμε- 
γος αὐτὸν ἡτιᾶῶτο, “φανερὸς ἦν τῶν συνόντων τοὺς πο- 
γηρὰς ἐπιϑυμίας ἔχοντας τούτων μὲν παίων, τῆς δὲ 
καλλίστης καὶ μὲν αλοπρεπεστάτης. ἀρετῆς, ἢ πάλϑνο τὲ 
χαὶ οἶχοι εὖ οἰκοῦσι, προτρέπων. ἐπιϑυμεῖν" ταῦτα δὲ 
πράττων πῶς οὐ μεγάλης ἄξιος ἦν τιμῆς τῇ πόλει; 

ἦν 

ΘΑΡΟ Τ ΠΙ. 
Πεμίης ἀοσοῖιν. ϑοογαίθηυ δὲ σϑυθὶς οἱ ξαοὶϊβ ἰοΐα ζχιιθ στα 

ἰαῖθην ἔπιϊσβθ εἰ εἱ Ἶρβ88 Βοποϑὶθ συἱνοτοῖ δὲ αἰϊὸβ δὲ πομπθβία ὶϑ 
δἰ αἀττιπν δχοϊϊανδῖ : ῬΥΙ τσ. ἰσττια ργεοδπο, βου βοανάο οἱ 46ο-- 
τι τοϊιηϊαΐθ δχρί ον ὰ γδοίτιαν ζιιΐδϑθ εἰθοντι σα] οσθ) : ἀ6-- 
46 ἴῃ εἰρο, ρΡοῖὰα νθμθυθάιθ θη ρ θυ 16 δἰ τι ῖ5βθι. 

Ὡς δὲ δὴ καὶ ὠφελεῖν ἐδύχει ΝΣ τοὺς ξυνόντας 
τὰ μὲν ἔργῳ δεικνύων ἑαυτὸν οἷος ἦν, τὰ δὲ καὶ δια- 



"» 
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λεγύμενος, τούτων δὴ γράψω ὃ ὑπύσα ἄν διαμνημονεύσω. 
τὰ μὲν τοίνυν πρὸς τοὺς ϑεοὺς φανερὸς ἦν καὶ ποιῶν 
χαὶ λέγων ἧπερ ἧ Πυϑία ἀποχρίνεται τοῖς ἐρωτῶσι, 
πιῦς δεῖ ποιξῖν ἢ περὶ ϑυσίας ἢ πεοὶ προγόνων ϑεοα-- 
πείας ἢ περὶ ἄλλου τινὺς τῶν τοιούτων" ἣ τε “γὰρ Πυ- 
ϑία νόμῳ πόλεως ἀναιρεῖ ποιοῦντας εὐσεβῶς ἂν ποιεῖν, 
“Σωκράτης τε οὕτω καὶ αὐτὸς ἐποίει χαὶ τοῖς ἄλλοις 

παρήνει, τοὺς δὲ ἄλλως πως ποιοῦντας περιέργους χαὶ 
εαταίους ἐνόμιζεν εἶναι. καὶ εὖ 'χετο δὲ πρὸς τοὺς ϑεοὺς 
ἁπλῶς τἀγαϑὰ διδόναι, ὡς τοὺς ϑεοὺς κάλλιστα εἰδό-- 

τας ὑποῖα. ἀγαϑά ἐστι" τοὺς δ᾽ εὐχομένους ,Ζρυσίον ἢ 
ἀργύριον ἢ “τυραννίδα ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων οὐδὲν 
διάφορον ἐνόμιζεν. εὔχεσϑαι, ἢ εἶ κυβείαν ἢ μάχην ἢ ἄλ- 
λο τι εὔχοιντο τῶν φανερῶς ἀδήλων ὅπως ἀποβήσοιτο. 
ϑυσίας δὲ ϑίων μιχρὰς ἀπὸ μιχρῶν οὐδὲν ἡγεῖτο μει- 
οὔσϑαι τῶν ἀπὸ πολλῶν καὶ μεγάλων πολλὰ καὶ μεγά-- 
λα ϑυόντων. οὔτε γὰρ τοῖς ϑεοῖς ἔφη καλῶς ἔχειν εἶ 
ταῖς μεγάλαις ϑυσίαις μᾶλ λον ἢ ταῖς μικραῖς ἔχαιρον" 
πολλάκις γὰρ ἂν αὐτοῖς τὰ παρὰ τῶν πονηρῶν μᾶλλον 
ἢ τὰ παρὰ τῶν χρηστῶν εἶναι κεχαρισμένα" οὔτ ἂν 
τοῖς ἀνθρώποις ἄξιον εἶναι ζῆν, εἰ τὰ παρὰ τῶν πο- 
γηρῶν μᾶλλον ἦν κεχαρισμένα, τοῖς ϑεοῖς ἢ τὰ παρὰ 
τῶν χρηστῶν" ἀλλ ἐνόμιζε τοὺς ϑεοὺὶς ταῖς παρὰ τῶν 
εὐσεβεστάτων τιμαῖς μάλιστα χαίρειν. ἐπαιγέτης δ᾽ ἦν 
καὶ τοῦ ἔπους τούτου, 

Κὰδ δύναμιν δ᾽ ἔρδειν ἱέρ᾽ ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι. 
καὶ πρὸς φίλους δὲ χαὶ ξένους καὶ πρὸς τὴν ἄλλην δέ. 
(ταν χαλὴν ἔφη παραίνεσιν εἶνε τὴν Κὰδ ἀῤῥομιν ἕρ- 
δειν. εἶ δέ τι δόξειεν αὐτῷ σημαίνεσθαι παρὰ τῶν 
θεῶν, ἧττον ἄν ἐπείσϑη παρὰ τὰ σημαινόμενα ποιῆσαι 
ἢ εἴ τις αὐτὸν ἔπειϑεν ὁδοῦ λαβεῖν ἡγεμόνα τυφλὸν 
χαὶ μὴ εἰδότα τὴν δδὸν ἀντὶ βλέπον τος καὶ εἰδότος " 
καὶ τῶν ἄλλων δὲ μωρίαν χατὴ γόρει, οἵτινες παρὰ τὰ 
ὑπὸ τῶν ϑεῶν σημαινόμενα τα ας τι, φυλαττόμενοι 
τὴν παρὰ τοῖς ἀγϑρώποις ἀδοξίαν. αὐτὸς δὲ πάντα 
δἐνθρώϊενω ὑπερεώρα πρὸς τὴν παρὰ τῶν ϑεῶν ξιψε- 
βουλίαν. 

8. τοῦ ἔπους τούτου] Πεείοαὶ Ἔργ. τ. 393. 
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“4ιεἴτῃ δὲ τήν τε “ψυχὴν ἐπαίδευσε καὶ τὸ σῶμα ἧ 

χρώμενος ἄν τις, εἰ μή τι δαιμόν, ἐὸν» εἴη, ϑαῤῥαλέως τε 
χαὶ ἀσφαλῶς διάγοι ; καὶ οὐχ ἂν ἀπορήσειε τοσαύτης 
δαπάνης. οὕτω γὰρ εὐτελὴς ἦν ὡς τ᾽ οὐχ οἱὸδ᾽ εἴ ες 
οὕτως ἂν ὑλίγα ἐργάζοιτο ὥςτε μὴ λαμβάνειν τὰ Σω- 

Ἁ 

κράτει ἀρχοῦντα. σίτῳ “μὲν γὰρ τοσούτῳ ἐχρῆτο ὅσον 
ἡδέως ἤσϑιε, καὶ ἐπὶ τοῦτον οὕτω παρεσκευασμένος ἤει 
ὥςτε τὴν ἐπιϑυμίαν τοῦ σίτου ὄψον αὐτῷ εἶναι" ποτὸν 
δὲ πᾶν ,ὐδὰ ἦν αὐτῷ διὰ τὸ μὴ πίνειν, εἰ μὴ δεψιύη. εἰ 
δέ ποτε δι δες ἐϑελήσειεν ἐπὶ δαδκλων ἐλϑεῖν, ὃ τοῖς 
πλείστοις ἐαμυδιιρνμδόν ἐστιν ὥςτε φυλάξασϑαι τὸ ὑπὲρ 
τὸν καιρὸν ᾿ἐμπίπλασϑαι, τοῦτο ῥᾳδίως πάνυ ἐφυλάτ- 
τετο. τοῖς δὲ μὴ δυναμένοις τοῦτο ποιεῖν συνεβούλευε 
φυλάττεσϑαι τὰ ἀναπείϑοντα μὴ πεινῶντας ἐσϑίειν κη- 
δὲ διψῶντας πίνειν" χαὶ γὰρ τὰ λυμαινόμενα γαστέρας 
καὶ κερ αλὰς καὶ ψυχὸς ταῦτ᾽ ἔφη εἶναι. οἴεσϑαι ἮΝ 
ἔφη ἐπισκώπτων καὶ τὴν Κίρχην ὃς ποιεῖν τοιούτοις 
πολλοῖς δειπνίζουσαν " τὸν δὲ ᾿δυσσέα Ἑρμοῦ τε ὑπο-- 
ϑημοσύνῃ καὶ αὐτὸν ἐγκρατῆ ὄντα καὶ ἀποσχόμενον 
τὸ ὑπὲρ τὸν καιρὸν τῶν τοιούτων ἅπτεσθαι, διὰ ταῦ- 
τα οὐ γενέσϑαι ᾧ υν. 

Τοιαῦτα μὲν περὶ τούτων ἔπαιζεν ἅμα σπουδάζων" 
ἀφροδισίων δὲ παρήνει τῶν χαλῶν ἰσχυρῶς ἀπέχεσϑαι" 
οὐ γὰρ ἔφη ῥάδιον εἶναι τῶν τοιούτων ἁπτόμενον σω- 
φρονεῖν. ἀλλὰ καὶ Κριτόβουλόν ποτὲ τὸν Κρίτωνος 
πυϑόμενος ὅτι ἐφίλησε τὸν “Ἵλκιβιάδου υἱὸν καλὸν ὄν- 
τα, παρόντος τοῦ Κριτοβούλου ἧς οἔτο Ξενοφῶντα ᾿ Εἰ- 

-- 5 
πέ μοι, ἔφη; ( Ξενοφῶν, οὐ σὺ Κριτόβουλον ἐγόμειζες 
εἶναι τῶν σ ΘΟ Υ ιχῦν ἀνϑρώπων μᾶλλον ῆ. τῶν ϑρα- 
σέων χαὶ τῶν προγοητιχῶν μᾶλλον ἢ τῶν ἀνοήτων τε 
καὶ ῥιψοκινδύνων; ΤΠ|άνυ μὲν οὖν, ἔφη ὃ Ξενοφῶν. 

7. ἀποσχόμενον τὸ --- ἅπτεσϑαι]} (οπιρᾶτοβ Βεῖρ. [ιςροά. Υ͂. 
7. περιπατεῖν τε γὰρ ἀναγκάζονται χαὶ μὴν τὸ ὑπὸ οἴνου μὴ 
σῴ ἀλλεέσϑει ἐπιμελεῖσϑαι. ΑπὰΡα5. 11. 5. 22. ὁ ἐμὸς ἔρως τὸ 
τοῖς ἽἼλλησιν ἐμὲ πιστὸν γενέσϑαι. τᾶθ οὐ πὰ 80 δάϊιουῖ- 
}»5 ΠΙναυ ἶσυθ χε τϊα δαπὲ {Πα τοῦ. 8. ᾿“λχιβιάδου υἱόν} 
116} }Πσϑιε τι5 δὲ ΑἸοΡ 65. ΑἸΟΙ θ᾽ 5, απ] 4πὸ ἰξμῦροσα πϑίτιϑ 
οἷ ἀεοϊαναῖ ἴρ88 ἀρτὰ Ιςοοναῖθη Ονδῖ. περὶ ζευγοὺυς Ῥ.- 350. 
«ἀν 856. εὐδλὺς γενόμενον ὀρφαγὸν καταλ εἰρϑῆναι ἀἸοῖ! μρδῖν 
ἴῃ) ΘΧβ τιπὶ μ᾿ ἶδϑδο (0). 91, 9.) 



τ. ΑΘ ΗΣ 19: 

Νῆν τοίνυν γύμιξε αὐτὸν ̓ ϑερμουργότατόν τε εἶναι καὶ 
λεωργότατον" οὗτος χἂν εἰς μαχαίρας κυ ἰιστήσειε χἂν 
εἰς πῦρ ἅλλοιτο. Καὶ τί δή, ἔφη Ο Ξενοφῶν; ἰδὼν40 

ζ 
ποιοῦντα ταῦ τά κατέγν υχας αὐτοῦ : Οὐ γὰρ οὗτος, ἔφη, 
ἐτόλμησε τὸν ᾿Αλκιβιάδου αἰὸν φιλῆ ἤσαι, ὕντα εὔπροςω-- 
πότατον καὶ ὡραιότατον; Αλλ᾽ εἰ μέντοι, ἔφη ὃ Ξεν ο- 
φῶν, τοιοῦτόν ἐστι τὸ ῥεψοκίνδυνον ἔργον, χἂν ἐγὼ 

2 .“»- 
δοχῶ μοι τὸν κίνδυνον τοῦτον ὑπομιεῖναι. Ὦ τλῆμον, 11 
ἔφη ὃ “Σωχράτης, χαὶ τί ἂν οἴει παϑεῖν καλὸν φιλίας; 
Ύ 
ἀφ᾽ οὐχ ἂν αὐτίχα μάλα δοῦλος μὲν εἶναι ἀτ' ἐλευϑέ- 
ρου, πολλὰ δὲ δαπανᾶν εἷς βλαβερὰς ἡδονάς, πολ λὴν 
δὲ ἀσχολίαν ἔχειν τοῦ ἐπιμεληϑῆναί τινὸς καλοῦ χαγ 
θοῦ, σπουδάζειν δ᾽ ἀναγκασϑῆναι ἐφ οἷς οὐδ΄ ἂν μαι- 
γόμενος σπουδάσειεν ; Ὦ Ἡράχλεις, ἔφη ὃ Ξενοφῶν,12 
ὃς δεινήν τινα λέγεις δύναμιν τοῦ φιλήματος εἶναι. 
Καὶ τοῦτο, ἔφη ὃ Σωχράτης, ϑαυμάζεις ; οὐχ οἶσϑα, 
ἔφη; ὅτι τὰ φαλάγγια οὐδ᾽ ἡμιωβολιαῖα. τὸ μέγεθος 
ὄντα προςαψάμενα μόνον τῷ στόματι ταῖς τε ὀδύναις 
ἐπιτρίβει τοὺς ᾿ἀνϑρώπους καὶ τοῦ φρονεῖν ἐξίστησι; 

ς 

Ναὶ μὰ 4, ἔφη ὃ Ξενοφῶν" ἐνίησι γάρ τι τὰ “φα- 
λάγγια κατὰ τὸ δῆγμα. Ὦ μωρέ, ἔφη. ὃ Σωχράτης,18 
τοὺς δὲ καλοὺς οὐχ οἴξι φιλοῦντας ἐνιέναι τι ὅτι σὺ 
οὐχ ὁρᾷς; οὐχ οἶσϑ᾽ ὅτι “τοῦτο τὸ ϑηρίον, ὃ χαλοῦσι 
καλὸν καὶ ὡραῖον ΕΞ τοσούτῳ δεινότερόν ἐστι τῶν φα- 
λαγγίων ὅσῳ ἐχεῖνα μὲν ἁψάμενα, τοῦτο δὲ οὐδ᾽ ἁπτό- 
μένον; ἐὰν δέ τις αὐτὸ ϑεᾶται, ἐνίησί τι καὶ πάνυ 
πρόσωϑεν τοιοῦτον ὥςτε μαίνεσϑαι ποιεῖν ; ἰσως δὲ καὶ 
οἱ Ἔρωτες τοξόται διὰ τοῦτο καλοῦνται, ὅτι καὶ πρόσω- 

. 
ϑὲν οἱ καλοὶ τιτριύσχουσιν. ἀλλὰ συμβουλεύω σοι, ὦ 

13. ὅτι} ϑιοβαεὶ οα. Τιῖης. ὅ, τῳ» πθοοθβϑανίην δϑὲ, δἱ ὅ,τι βουῖ- 
Βέτυν, ποῖ ὅτι. 13. ὕειθα ἔσως δὲ χαὶ --ο τιτρώσχουσιν ποη υἱ ουῇ 
καϊμὲ. ΧοπορΒομιῖβ. 6858 αἰχὶ ἃ βἰηιίίθην (ον ῖνὶ ων Ἰοούμι ΕΥ̓. 26. 
χαίτοι νὴ τοὺς ϑεούς, ὦ, ἄνδρες, δοχεῖ μοί γὶ, ἔφη, ὡς ἐν 
ἡμῖν αὐτοῖς εἴρῆσϑαι, οὗτος χαὶ σπεριλ ηχέγνιιε τὸν Κλεινίαν" 

οὔ ἔρωτος οὐδέν ἐστι δεινότερον ὑπέχχαυμς " χαὶ γὰρ ἄπλ 
στον χαὶ ἐλπίδας τινὰς γλ υχείκς παρέχει. ἔσως δὲ καὶ διὰ τὸ 
μόνον πάντων ἔργων τὸ τοῖς στόμασι σι' “εύειν ὁμώνυμον 

ἑεμίι. τῷ ταῖς ιυ"υχαῖς (ιλ εἴσϑιι ἐντιιύτε ἐρύν ἔστιν. οὗ ἕνεχι 
ἀφεχτέον ἐγώ φημι εἶναι «ι ἡμάτων ὡραίων τῷ σωφρονεῖν 
δυνησομένῳ., αὶ ρανίτον Ἰηϊουμοβίϊα ἔσως δὲ χαὶ -- ἐντιμότε-- 
ρόν ἔστιν αἱ δὰ ςομδίϊιιν ογαϊϊοιῖδ αἷ8}} Γἀοἰομτΐα οχοϊα οἶδ 
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Ξενοφῶν, ὁπόταν ἴδῃς τινὰ καλόν, φεύγειν προτροπά- 
δην. σοὶ δέ, ὦ “Κριτόβουλε, συμβουλεύω. ἀπενιαυτίσαι" 
μόλις γὰρ ἂν ἴσως ἐν τοσούτῳ γχροόνῳ τὸ δῆγμα ὑγιὴς 

14γένοιο. οὕτω δὴ καὶ ἀφροδισιάζειν τοὺς μὴ ἀσφαλ ὡς 
ἔχοντας πρὸς ἀφροδίσια ᾧετο χρῆναι πρὸς τοιαῦτα οἷα 
μὴ πάνυ μὲν δεομένου τοῦ σώματος οὐχ ἂν προςδέ- 
ξάιτο ἥ ψυχή ́ δεομένου δὲ οὐχ ἂν πράγματα παρέχοι. 
αὐτὸς δὲ πρὸς ταῦτα φανερὸς ἦν οὕτω παρεσχευασμέ- 
γος ὥςτε οθᾷον ἀπέχεσϑαι τῶν καλλίστων καὶ ὡραιοτά- 

1ὅτων ἢ οἱ ἄλλοι τῶν αἰσχίστων καὶ ἀωροτάτων. περὶ 
μὲν δὴ βρώσεως καὶ πύσεως καὶ ἀφροδισίων οὕτω χα- 
τεσχευασμένος ἦν, καὶ ᾧετο οὐδὲν ἧττον ἀρκούντως 
ἥδεσθαι τῶν πολλὰ ἐπὶ τούτοις πραγματευομένων, λυ- 
ἡ μίβ,. δὲ πολὺ ἔλαττον. 

οὐ ἄπ  άχλ ὦ, ; 

Ὦδο8 6586 δἴαιιθ Βοιυΐηῖθιι5 σομϑιΐίογο Φοιηομϑίνδίιν. 

1 Εἰ δέ τινες Σωκράτην νομίζουσιν ,» ὡς ἔγιοι γρά- 
φουσί τε καὶ λέγουσι περὶ αὐτοῦ τεκμαιρόμενοι, προτρέ- 
ψασϑαι μὲν ἀνϑρώπους ἐπὶ ἀρετὴν κράτιστον γεγονέ- 
γι, προαγαγεῖν. δ᾽ ἐπὶ αὐτὴν οὐχ ἱκανόν, σκεψάμενοι 
μὴ μόνον ἃ ἐκεῖνος χὐλασξηρίου ἕγεχα τοὺς πάντ᾽ οἵἷο- 
μένους εἰδέναι ἐρωτῶν χενχὲν» ἀλλὰ χκαὶ ἃ λέγων συν- 
ἠμέρευξ τοῖς συνδιατρίβουσι, δοκιμαζόντων εἶ ἱχανὸς 

2 ἦν βελτίους ποιεῖν τοὺς συνόντας. λέξω δὲ πρῶτον ἅ 
ποτὲ αὐτοῦ. ἤκουσα περὶ τοῦ δαιμονίου διαλεγομένου 
πρὸς ᾿Ἱριστόδημον τὸν μιχρὸν ἐπικαλούμεν ογ. χατάμα- 
ϑὼν γὰρ αὐτὸν οὔτε ϑύοντα τοῖς ϑεοῖς οὔτε μαντικῇ. 

οομϑαΐ. Ηὶο φυΐάθην ρυδαῖθυ υὐδὶ τδϊιιν 1Ππι “ΘΟ ΠΟ] ϑἐῖ5. ἔσως δὲ 
καὶ ἴρβε ἰοίϊιι5 ἰοοὶ οοοῦ ἐ8115 οϑὲ {φαΐ σαῦ ἀΡμοννθαΐ ἈΡ τ ῖ!-- 
4186 οΥδιϊομΐβ Δ δουϊίδιθ, ᾿π θυ μο] απ Ἐἰ8 ΠΊ ΔΙ ΤΤ Ρτοάδξ. ΜΠτνδῖο- 
Ὥρηὶ οἰΐαπν ἔδοιιιηξ Ἰρποιὶ Χοπορδομῖ οἱ ΒΙρραγ 5. δαϑῖδε δ 5011- 

Ῥίουειβ Ἔρωτες, 411 ἔνθ ιιθη 1 551 γϑοθητουίθι5. διιπε: ΘΟ 
115 Ρτοίιθυΐνι 4146 Αμπδουθομῖὶ ἰγὶθιτ Ηἰπηδυῖιι5 γαῖ, ΧΙΨΥ͂. 4. 
Ιοςο Ἰομριονὶ 4πᾶμ «πιὰ βου θαῖιτ, 15. οὐδὲν} ΤΠ ερεβαῖαν οὐ-- 
δὲν (ἐν. 

2. ϑεοῖς] μηχαγώμεγον , Ῥτὸ 4τιο Ῥιοὶ μὴ μαχόμεγον, 84- 
ἀιιμὲ ΠΡυὶν 
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χρώμενον, ἀλλὰ καὶ τῶν ποιούντων ταῦτα χαταγελῶν-- 
τα, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ ᾿Ἱριστόδημε, ἔστιν οὕςτινας ἀν- 
ϑρώπων τεϑαύμακας ἐπὶ σοφίᾳ ; Ἔχγωγε, ἔφη. Καὶ ὃς, 
«“Ἴξον ἡμῖν, ἔφη ν “πὼ ὀνόματα, αὐτῶν. ᾿Επὶ μιὲν τοί- 
γὺν ἐπῶν ποιήσει Ὅμηρον ἔγωγε μάλιστα τεϑαύμαχα, 
ἐπὶ δὲ διϑυράμβῳ Πἤελανιππίδην, ἐπὶ δὲ τραγῳδίᾳ Σο- 
φοχλέα, ἐπὶ δὲ ἀνδριαντοποιίᾳ Πολύκλειτον, ἐπὶ δὲ ζω-- 
γοαφίᾳ Ζεῦξιν. Πύτερά σοι δοχοῦσιν οἱ ἀπεργαζόμενοι 
εἰδωλὰ ἄφρονά τὲ καὶ ἀκίνητα ἀξιοϑαυ μαστότεροι εἶναι 
ἢ οἱ ζῷα ἔμφρονά τε καὶ ἐνεργά; Πολὺ γὴ 4ἰα οἱ 
ζῷα » εἴπερ γε μὴ τύχῃ τινί, ἀλλὰ ὑπὸ γνώμης ταῦτα 
γίγνεται. Τῶν δὲ ἀτεχμάρτως ἐχόντων ὅτου ἕνεχά 
ἐστι καὶ τῶν φανερῶς ἐπὶ ὠφελείᾳ ὄντων πότερα τύχης 
χαὶ πότερα γτώμης ἔργα κρίνεις ; Πρέπει μὲν τὰ ἐπὶ 
ὠφελείᾳ γιγνόμεναι γνώμης ἔργα εἶναι. Οὔκουν δοχεῖ σοι 
ὁ ἐξ ἀρχῆς ποιῶν ἀνϑρώπους ἐπὶ ὠφελείᾳ προςϑεῖναι 
αὐτοῖς δι ὧν αἰσϑάνονται ἕκαστα, ὀφϑαλμοὺς μὲν 
ὡς ϑ᾽ δρῶν τὰ ὁρατά, ὦτα δὲ ὥςτ᾽ ἀκούειν τὰ ἀχου- 
στά; ὀσμῶν γε μήν, εἶ μὴ ῥῖνες προςετέϑησαν, τί ἄν 
ἡμὲν ὄφελος ἣν; τίς δ᾽ ἂν αἴσϑησις ἦν γλυχέων. καὶ 
ὁριμέων καὶ πάντων τῶν διὰ στόματος ἡδέων, εἶ μὴ 
γλῶττα τοΐτων γνώμων ἐνειργάσϑη ; : πρὸς δὲ τούτοις 
οὐ δοκεῖ σοι χαὶ τόδε προνοίας ἔργῳ ἐοιχέναε, τό, ἐπεὶ 
ἀσϑενὴς μέν ἐστι» ἢ ὄψις, βλεφάροις αὐτὴν ϑυρῶσαι, 
ἅ, ὅταν. μὲν αὐτῇ χρῆσθαί τι δέῃ, ἀναπετάννυται, ἐν 
δὲ τῷ ὕπνῳ συγχλείεται; ὡς δ᾽ ἂν μηδὲ ἄνεμοι βλά- 
πτῶσιν, ἡϑμὸν βλ ἐφαρίδας ἐμφῦσαι" ὀφρύσι τὲ ἀπύγει- 
σῶσαι τὰ ὑπὲρ τῶν ὀμμάτων, ὡς μηδ᾽ ὃ ἐκ τῆς χες 
φαλῆς ἱδρὼς χαχουργῇ τὸ δὲ τὴν ἀχοὴν δέχεσθαι μὲν 
πιάσας ς φωνάς, ἐμπίπλασϑαι δὲ μήποτε" καὶ τοὺς μιὲν 
“πρόσϑεν ὀδόν τας πᾶσι ζῴοις οἵους τέμνειν εἶναι, τοὺς 
δὲ γομφίους οἵους παρὰ τούτων δεξαμένους λεαίνειν" 
χαὶ τὸ στόμα μέν, δι᾿ οὗ ὧν ἐπιϑυμεῖ τὰ ζῷα εἰςπεέμι- 
πέτα, πλησίον ὀφϑαλμῶν χαὶ ῥινῶν καταϑεῖν αι" ἐπεὶ 
δὲ τὰ ἀποχωροῦντα διςχερῆ, ἀποστρέψαι τοὺς τού τῶν 
ὑχετοὺς καὶ ἀπενεγκεῖν ἢ δυνατὸν προσωτάτω ἀπὸ τῶν 
αἰσϑήσεων" ταῦτα οὕτω προνοητιχῶς πεπραγμένα ἀπο- 
θεῖς πότερα τύχης ἢ γνώμης ἔργα ἐστίν ; οὐ μὰ τὸν 
ΦΡ, ἔφῃ, ἀλλ οἵτω γε σχοπουμένῳ πάνυ ἔοικε ταῦτα 



.» 
22 ΕΒ. 1. ΟΑΡ.ΟΊΥΥ. 

σοφοῦ τινος δημιουργοῦ, καὶ φιλοζῴου τεχνήματι. 1ὸ 
δὲ ἐμᾳφῦσαι μὲν “ἔρωτα τῆς τεχγοποιίας, ἐμᾳῦσαι δὲ 
ταῖς γειναμέναις ἐ ἔρωτα τοῦ ἐκτρέφειν, τοῖς δὲ τραφεῖσι 
μέγιστον μὲν πόϑον τοῦ ζῆν, “μέγιστον δὲ , φόβον τοῦ 
ϑανάτου; “μέλει καὶ ταῦτα ἔοιχε μηχανήμασί τινὸς 

8 ζῷα εἶναι βουλευσαμένου. Σὺ δὲ σαυτὸν φρόνιμόν τι 
δοκεῖς ἔχειν , ἀλλοϑι δὲ οὐδαμοῦ οὐδὲν οἴει φρόνιμον 
εἶναι; χαὶ ταῦτα εἰδὼς ὃ ὅτι γῆς τε “μικρὸν μέρος ἐν τῷ 
σώματι πολλῆς οἴσης ἔχεις καὶ ὑγροῦ βραχὺ πολλοῦ 
ὄντος καὶ τῶν ὄλλων δήπου μεγάλων ὄντων ἑχάστου 
μιχρὸν μέρος λαβόντι τὸ σῶμα συν ἤρμοσταί σοι" γοῦν 
δὲ ἄρα μόνον οὐδαμοῦ. ὄντα σε εὐτυχῶς πίὺς δοκεῖς 
συναρπάσαι, καὶ τάδε τὰ “Ῥπερμεγέϑη καὶ πλῆϑος ἄπει- 

9 ρά δι᾽ ἀφροσύνην τιγὰ οὕτως οἴει εὐτάχτως ἔχειν ; Π]ὰ 
4." οὐ γὰρ δρῶ τοὺς κυρίους, ὥςπερ τῶν ἐνθάδε γι- 
γνομέγων τοὺς δημιουργούς. Οὐδὲ γὰρ, τὴν ἑαυτοῦ σὺ 
7 ψυχὴν ὁρᾷς, ἢ τοῦ σώματος χι οἷα ἐστίν " ὥςτε χα- 

τὰ γε τοῦτο ἔξεστί σοι λῆ Ἔν ὅτι οὐδὲν γνώμῃ, ἀλλὰ 
10τὺ ̓χῇ πάντα πράττεις. καὶ ὃ “Τριστόδημος, Οὔτοι, 

ἔφη, ἐγώ, ὦ Σώχρατες β ὑπεροριῦ τὸ δαιμόνιον , ἀλλ 
ἐκεῖνο μεγαλοπρεπέστερον ἡγοῦμαι ἢ ὡς τῆς ἐμῆς ϑερα- 
πείας προςδεῖσϑαι. Οὐχοῦν, ἔφη, ὅσω μεγαλοπρεπέ- 
στεέρον ἀξιοῖ σὲ ϑεραπεύειν, τοσούτῳ μᾶλλον χαὶ τιμή- 

11τέον αὐτό, Εὑὐ ἴσϑι, ἕφη, ὅτι, εἶ γομίζοιμι ϑεοὺς ἀν- 
ϑρώπων τι φροντίζειν, οὐχ ἂν ἀμε). οίην αὐτῶν. "Ἐπειτ' 
οὐχ οἴει φροντίζειν ; οἱ πρῶτον μὲν μόνον τῶν ζῴων 
ἄνθρωπον ὀρϑὸν ἀνέστησαν" ἡ δὲ ὀρϑότης καὶ πρου-- 
ρᾶν τιλέον ποιεῖ δύνασθαι χαὶ τὰ ὑὕπερϑὲν μᾶλλον ϑεώ- 
σϑαι καὶ ἧττον καχοπαϑεῖν. [καὶ διμιν χαὶ ἀχοὴν καὶ 
στόμα ἐγ ἐποίησαν] ἔπειτα τοῖς μὲν ἄλλοις ἑρπετοῖς πό- 
δας ἔδωχαν, οἱ τὸ πορεύεσθαι μόγον παρέχου σιν" ἄντ 
ϑοώπῳ δὲ καὶ χεῖρας προςέϑεσαν, αἱ τὰ πλεῖστα οἷς 

1 εὐδαιμονέστεροι ἐχείγων ἐσμὲν ἐξεργάζονται, καὶ μὴν 
γλῶττάν γε πάντων τῶν ζῴων ἐχόντων, μόνην τὴν τῶν 
ἀνϑρώπων ἐποίησαν οἵαν ἄλλοτε ἀλλαχῇ ψαΐουσαν. τοῦ 
στόματος ἀρϑροῦν τε τὴν φωνὴν καὶ σημαίνειν πάντα ᾿ 
ἀλλήλοις ἃ βουλόμεθα. τὸ δὲ καὶ τὰς τῶν ἀφροδισίων 

11. χαὶ ὄψιν --- ἐνεποίησαων 5εοϊαβὶ αἱ ἱπερίδ. 
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ἡδονὰς τοῖς μὲν ἄλλοις ζῴοις δοῦναι περιγράψαντας τοῦ 
ἔτους χφόύνον, ἢ ἡμῖν δὲ συνεχις μέχρι γήρως ταύτας πα- 
θέχειν; οὐ τοίνεν μόνον ἤρκεσε τῷ ϑεῷ τοῦ σώματος18 
ἐπιμεληθῆναι, ἀλλ᾽ ὕπερ μέγιστόν ἐστι, καὶ τὴν ψυχὴν 
κρατίστην τῷ ἄν "ϑρώπῳ ἐνέφυσε. τίνος ̓ γὰρ ἄλ 5 ζῴου 
ψυχὴ πρῶτα μὲν ϑεῶν τῶν τὰ μέγιστα καὶ κάλλιστα 
συνταξάγτων ἤσϑηται ὅτι εἰσί; τί δὲ φῦλον ἄλλο ἋἋ οἱ 
ἄνϑοωποι ϑεοὺς θεραπεύουσι: ; ποίᾳ δὲ ψυχὴ τῆς ἄν-- 
ϑρωπίνης, ἱκανγωτέρα προφυλάττεσϑαι ἢ “λιμὸν ἢ δίψος 
ἢ ἢ ψύχη ἢ ϑάλπη ἢ νόσοις ἐπιχουρῆσαι ἢ ῥώμην ἀσκῆ- 
“ἡ ἢ πρὺς ̓ μάϑησιν ἐχπονῆσαι, ἢ ὅσα ἂν ἀχούσῃ ἢ 
ἰδῃ ἢ μάϑη ἱχανωτέρα ἐστὶ διωμιεμνῆσϑαι; : οὐ γὰρ πά-14 
ὺ σοι χατάδηλον ὅτι παρὰ τὰ ἄλλα ζῷα ὥςπερ, ϑεοὶ 
ἄνϑρωποι βιοτεύουσι, 4ἴσει χαὶ τῷ σώματι καὶ τῇ ψυ- 
,ἢ χρατιοτεύοντες ; οἴτε γὰρ βοὸς ἀν ἔχων σῶμα, ὅν-: 
ϑοώπου δὲ γν ἤμην Ε ἠδύνατ' ἄν πράττειν ἃ ἐβούλετο, 
οὐϑ' ὅσα χεῖρας ἔχει, ἄφρονα δ᾽ ἐστί, πλέον οὐδὲν 
ἔχει. σὺ δὲ ἀμφοτέρων τῶν πλείστου ἀξίων τετυχηκὼς 
οὐκ οἴει σοῦ ϑεοὺὶς ἐπιμελεῖσθαι; ἀλλ ὅταν τί ποιήσω- 
σι, γομιεῖς αὐτοὺς σοῦ φοοντίζειν; Ὅταν πέιπω- 15 
σιν, ὥςπερ σὺ φὴς πέμπειν αὐτούς, συμβούλους ὅ, 
τι χρὴ ποιεῖν χαὶ μὴ ποιεῖν, Ὅταν δὲ “4ϑηναίοις, ἔφη, 
πυνϑανομέγοις τι διὰ μαγτιχῆς φράξωσιν.." οὐ χαὶ σοὶ 
δοχεῖς φράζειν αὐτούς, οὐδ᾽ ὅταν τοῖς “Ελλησι τέρατα 
πέμποντες προσημαίνωσιν, οὐδ᾽ ὅταν πᾶσιν ἀν ϑριόποις, 
ἀλλὰ μόνον σὲ ἐξαιροῦντες ἐν ἀμελείᾳ χκατατίϑενται ; 
οἴξε δ᾽ ἂν τοὺς ϑεοὺς τοῖς ἀνϑρώποις δόξαν ἐμφῦσαι16 
ὡς ἱχανοί εἰσιν εὖ καὶ χακῶς ποιεῖν, εἰ μὴ δυνατοὶ 
ἦσαν, καὶ τοὺς ἀνϑρώπους ἐξαπατωμένους τὸν πάντα 
χϑόνον οὐδέποτ᾽ ἂν αἰσϑέσϑαι : οὐχ ὁρᾷς ὅτι τὰ πολυ-- 
χθονιώτατα χαὶ σοφώτατα τῶν ἀνϑρωπίνων, πόλεις χαὶ 
ἔϑνη, ϑεοσεβέστατά ἐστι χαὶ αἱ φρονιμώταται ἡλιχίαι 
ϑεῶν ἐπιμελέσταται; » ὦ ̓ γαϑέ, ἔφη, κατάμαϑε ὅτι καὶ δ11 
σὸς νοῦς ἐνὼν τὸ σὸν σῶμα ὕπως βούλεται μεταχειρί- 
ζεται. οἰέσϑαι οὖν χρὴ χαὶ τὴν ἐν τῷ παντὶ φρόνησιν 
τὰ πάντα ὕπιως ἂν αὐτῇ ἡδὺ ἦν οὕτω τίϑεσθαι, καὶ 
μὴ τὸ σὸν μὲν ὄμμα ὁδνασδωὶ ἐπὶ πολλὰ στάδια ἐξι- 
κνεῖσϑαι, τὸν δὲ τοῦ ϑεοῦ ὀφϑαλμὸν ἀδύνατον εἶναι 
ἅμα πάντα δρᾶν, μηδὲ τὴν σὴν μὲν ψυχὴν καὶ περὶ 
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τῶν ἐνϑάδε καὶ , περὶ τῶν ἐν «Αϊγύπτῳ καὶ ἐν Σιχελίᾳ 
δύνασθαι φροντίζειν, τὴν δὲ τοῦ ϑεοῦ φρόνησιν μ 

ϑίχανὴν εἶναι ἅμα πάντων ἐπιμελεῖσϑαι. ἣν μέντοι ὡς- 
περ ἀνθοώπους ϑεραπεύων γινώσκεις τοὺς ἀντιϑερα- 
πεύειν ἐθέλοντας καὶ χαριζόμενος τοὺς ἀντιχαριξομέ- 
γοὺς καὶ συμβουλευό ὀμίενος καταμανϑάνεις τοὺς φρονί- 
μοὺς, οὕτω καὶ τῶν ϑεῶν πεῖραν λαμβάνῃς ϑεραπεύ- 
ων, εἴ τι σοὶ ϑελήσουσι περὶ τῶν ἀδήλων ἀνϑρώποις 
συμβουλ εὔειν, γνώσῃ τὸ ϑεῖον ὅτι τοσοῦτον καὶ τοιοῦ-- 
τόν ἐστιν ὥςϑ' ἅμα πάντα ὃ δρᾶν χαὶ πάντα ἀκούειν καὶ 

1ϑπανταχοῦ παρεῖναι καὶ ἅμα πάντων ἐπιμελεῖσϑαι. ἐμοὶ 
μὲν οὖν ταῦτα λέγων οὐ μόνον τοὺς συνόντας ἐδόχει 
ποιεῖν, ὁπότε ὑπὸ τῶν ἀνϑρώπων ὑρῷντο, ἀπέχεσϑαι 
τῶν ἀνοσίων τὲ χαὶ ἀδίκων. καὶ αἰσχρῶν, ἀλλὰ χαὶ ὅπό- 
τὲ ἐν ἐρημίᾳ εἶεν, ἐπείπερ ἡγήσαιντο μηδὲν ἄν ποτὲ ὧν 
πράττοιεν ϑεοὺς δμωλα λῆς 

εξ ρρ. Ἂν. Ἀχὼ ἡ, 

Τομρου δηἶἃ ΘΟΙΠΠῚ ΠΡΌΣ Μ 

1 Εἰ δὲ δὴ, καὶ ἐγκράτεια καλόν τε χἀγαϑὸν ἀνδρὶ 
χτῇ ιἰά ἐστιν... ἐπισχεψμώμεθα εἴ τι προὶ βίβαξε λέγων εἰς 
αὐτὴν τοιάδει ἄνδρες, εἰ πολέμου ἡμῖν γενομένου 
βουλοίμεϑα ἐλέσϑαι ἄνδρα ὑφ᾽ οὗ μάλιστ᾽ ἄν αὐτοὶ 
ἐιὲν σωζοίμεϑα ; τοὺς δὲ πολεμίους χειροίμεθα, ἄρ᾽ ὅὃν- 
τιν᾽ ἂν ̓αἰσϑανοίμεϑα ἥττω. γαστρὸς ἢ οἴγου ἢ ἀφροδι- 
σίων ἢ πόνου ἢ ὕπνου, τοῦτον ἂν αἱροίμεϑα; καὶ πιῦς 
ἂν οἰηϑείημεν τὸν τοιοῦτον ἢ ἡμᾶς σῶσαι ἢ τοὺς πο- 

2 Ἰαύους χρατῆσαι; εἰ δ᾽ ἐπὶ τελ κεὐτῇ τοῦ βίου γεγόμεε-- 
γοι βουλ οἰμιεϑά τῳ ἐπιτρέψαι ἢ παῖδας ὁ ἄῤῥεν ας παιδεῦ-- 
σαι ἢ ϑυγατέρας παρϑένους διαφυλάξαι ἢ χοήματα 
διασῶσαι, ἀρ᾽ ἀξιόπιστον εἰς ταῦτα ἤγη σόμεϑα τὸν 
ἀκρατῆ; ᾿δούλῳ δ΄ ἀκρατεῖ ἐπιτρέψαιμεν, ἂν ἢ βοσχή- 
ματα ἢ “ταμιεῖα ἢ ἔργων ἐπίστασιν ; διάκονον δὲ καὶ 

3 ἀγοραστὴν τὸν τοιοῦτον ἐϑελη ἤσαιμεν ἂν προῖκα λαβεῖν; ἢ 
ἀλλὰ μὴν εἴ" γε μὴ δὲ δοῦλον ἀκρατῆ δεξαίμεϑ' ἄν, πῶς 
οὐκ ἀξ ΞΟ» αὐτὸν γε φυλάξασϑαι τοιοῦτον γενέσθαι: . χαὶ 

γὰρ οὐχ ὥςπερ οἱ πλεονέχται τῶν ἄλλων ἀφαιρούμενοι 
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| χρήματα ἑαυτοὺς δοχοῖσι πλουτίζειν, οὕτως ὃ ἀκρατὴς 
τοῖς μὲν ἄλλοις βλαβερός, ἑαυτῷ δ᾽ ὠφέλιμος, ἀλλὰ 
κακοῦργος μιὲν τῶν ὠἀ λῶν, ἑαυτοῦ δὲ πολὺ “καχουργότε- 
ρος, ἑ εἴ γε κακουρ)ύτατόν ἐστι μὴ μόγον τὸν οἶχον τὸν 
ἑαυτοῦ φϑείρειν 3 ᾿ἀλλὰ χαὶ τὸ σώμα καὶ τὴν ψυχήν. 
ἐν συγουσίᾳ δὲ τίς ἂν ἡσϑείη τῷ τοιούτῳ. ὃν εἰδείη τῷ 
ὄψῳ τε καὶ τῷ οἴγῳ χαίροντα μᾶλλον. ἢ τοῖς φίλοις 
χαὶ τὰς πόρν ας ἀγαπῶντα μᾶλλον ἢ τοὺς ἑταίρους ; ἀρά 
γε οὐ χοὴ πάντα ἄνδρα, ἢ ;)γησάμενον τὴν ἐγκράτειαν 
ἀρετῆς εἶναι κρηπῖδα, ταύτην πρῶτον ἐν τῇ ψυχῇ κα- 
τασχευάσασϑαι; ἐν τέρ γὰρ ἄνευ ταύτης ἢ μάϑοι τι ἂν 
ἀγαϑὸν μελετήσειεν ἀξιολόγως; ἢ τίς οὐχ ἂν ταῖς 
ἡδοναῖς δουλ εὔων αἰσχρῶς διατεϑείη χαὶ τὸ σῶμα καὶ 
τὴν ψυχήν; ἐμοὶ μὲν δοχεῖ νὴ τὴν ἐξ ἐλευϑέρῳ μὲν 
ἀνδοὶ εὐχτὸν εἶναι μὴ τυχεῖν δούλου τοιούτου, δουλεύ- 
οντα δὲ ταῖς τοιαύταις ἡδοναῖς ἱκετεύειν. τοὺς ϑεοὺς 
δεσποτῶν ἀγαϑῶν τυχεῖν" οὕτω γὰρ ἂν μόνως ὃ τοιοῦ-- 
τος σωϑείη. τοιαῦτα. δὲ "λέγων ἔτι ἐ) γκρατέστερον τοῖς 
ἔργοις ἢ τοῖς λόγοις ἑαυτὸν ἐπεδείχνυεν᾽" οὐ γὰρ μόνον 
τῶν διὰ τοῦ σώματος ἡδονῶν ἐχράτει ̓  ἀλλὰ καὶ τῆς 
"διὰ τῶν χρημάτων, νομίζων τὸν παρὰ τοῦ τυχόντος 
χρήματα λαμβάνοντα δεσπότην ἑαυτοῦ καϑιστάγαι χαὶ 
δουλεύειν δουλείαν οὐδεμιᾶς ἧττον αἰσχράν. 

ΘΑΒΟΤ Υ{.. 

Απιϊρβοπίεμν βορ ἰβίδπι οἈ ϊοϊδηΐοπι εἰδὶ νἱοῦαπι ΒαΡ  τιπι- 
{πὸ τοητιθην εἴ ρναιϊὶ ἀοςεπάϊ οοπδιιετινάϊηθην γε ἔθ ϑοογαῖθϑ. 

Ἄξιον δ᾽ αὐτοῦ καὶ ἃ πρὸς Ἀντιφῶντα τὸν σο- 
φιστὴν᾽ διελέχϑη μὴ παραλιπεῖν. ὃ γὰρ ᾿Αντιφῶν ποτὲ 
βουλόμενος τοὺς συγουσιαστὰς αὐτοῦ “παρελέσϑαι προς- 
ελϑὼν τῷ “Σωκράτει παρόντων αὐτῶν ἔλεξε τάδε. Ὦ 
Σώκρατες, ἐγὼ μὲν μην τοὺς φιλοσοφοῦντας εὖὐδαι- 
μονεστέρους χρῆγαι γίγνεσϑαι" σὺ δέ μοι δοχεῖς τάναν- 
τία τῆς φιλοσοφίας ἀπολελαυκέναι. ζῇς γοῦν οὕτως ὡς 
οὐδ᾽ ἂν εἷς δοῦλος ὑπὸ δεσπότῃ διαιτώμενος μείνειε" 
σῖτά τε σιτῇ καὶ ποτὰ πίνεις τὰ φαυλότατα, καὶ ἱιιά-- 
τιον ἠμφίεσαι οὐ μόνον φαῦλον, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ϑέρους 
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τε καὶ χειμῶνος ᾽ ἀνυπόδητός τε καὶ ἀχίτων διατελεῖς, 
καὶ μὴν χρήματά γε οὐ λαμβάνεις, ἃ καὶ κτωμένους 
εὐφραίνει καὶ κεχτημένους ἐλευϑεριώτερόν τε χαὶ ἥδιον 
ποιεῖ ζῆν. εἰ οὖν ὥςπερ καὶ τῶν ἀλ λων ἔργων οἱ δι- 
δάσκαλ οι τοὺς μαϑητὰς μιμητὰς ἑαυτῶν ἀποδεικνύου- 
σιν, οὕτω καὶ σὺ τοὺς συνόντας διαϑήσεις, νόμιζε κας- 
κοδαιμονίας διδάσκαλος εἶναι. καὶ ὃ Σωκράτης πρὸς 
ταῦτα εἶπε, 4)οχεῖς μι 2 ἔφη, ὦ ̓ ἀντιφῶν, ὑπειληφέναι 
εξ οὕτως ἀνιαρῶς ζῆν ὥςτε πέπεισμαι σὲ μᾶλλον ἀπο- 
ϑανεῖν ἂν ἐλέσϑαι ἢ ζῆν ὥςπερ ἐγώ. ἴϑι οὖν ἐπισχε- 
ψώμεϑα τί χαλεπὸν ἤσϑησαι τοὐμοῦ βίου. πότερον ὅτι 
τοῖς μιὲν λάμβάνουσιν ἀργύριον ἀναγκαῖόν ἐστιν ἄπερ- 
γάζεσϑαι τοῦτο ἐφ᾽ ᾧ ἂν μισϑὸν λαμβάνωσιν, ἐμοὶ δὲ 
μὴ λαμβάνοντι οὐχ ἀνάγκη διαλέγεσθαι ᾧ ἂν μὴ βού- 
λωμαι; ἢ τὴν δίαιτάν μου φαυλίζεις ὡς ἧττον μὲν ὑγι- 
εινὰ ἐσθυοντὸς ἐμοῦ ἢ σοῦ, ἧττον δὲ ἰσχὺν παρέχοντα; 
ἢ ὡς χαλεπώτερα πορίσασϑαι τὰ ἐμὰ διαιτήματα τῶν 
σῶν διὰ τὸ σπανεύτερά τὲ καὶ πολυτελέστερα εἶναι; ἢ 
ὡς ἡδίω σοι ἃ σὺ παρασχευάζει ὄντα ἢ ἐμοὶ ἃ ἐγώ; 
οὐχ οἶσϑ' ὅτι ὃ μὲν ἥδιστα ἐσϑίων ἥκιστα ὄψου δεῖται, 
ὃ δὲ ἥδιστα πίνων ἥκιστα τοῦ μὴ παρόντος ἐπιϑυμεῖ 
ποτοῦ; τά γε μὴν ἱμάτια οἶσϑ᾽ ὅτι οἱ ̓ μεταβαλλό ἱμένηι 
ψύχους καὶ ϑάλπους ἕνεχαι μεταβάλλονται, καὶ ὑποδή- 
ματα ὑποδοῦνται, ὅπως μὴ διὰ τὰ λυποῦντα τοὺς πό- 
δας χωλύωνται πορεύεσθαι" ἤδη οὖν ποτε ἤσϑου ἐμὲ 
ἢ διὰ ψῦχος μᾶλλόν του ἔνδον μένοντα ἢ διὰ ϑάλπος 
μαχόμενόν τῳ περὶ -σχιᾷς ἢ διὰ τὸ ἀλγεῖν τοὺς πόδας 
οὗὐ βαδίζοντα ὅπου ἂν βούλ ὠμαι; οὐχ οἶσϑ' ὅτι οἱ φύ- 
σει ἀσϑενέστατοι τῷ σιματι μελ ἑτήσαντες τῶν ἰ᾿σχυρο- 
τάτων ἀμελησάντων κρείττους τε γίγνον ται πρὸς ἃ ἄν 
μελετῶσι καὶ ῥᾷον αὐτὰ φέρουσιν ; » ἐμιὲ δὲ ἄρα οὐχ οἴει 
τῷ σώματι ἀεὶ τὰ συντυγχάνοντα μελ ἑτῶντα καρτερεῖ! 
πάντα ῥᾷον φέρειν σοῦ μὴ μελετῶντος; τοῦ δὲ μὴ δου- 
λεύειν γαστρὶ μηδὲ ὕπνῳ καὶ λαγνείᾳ οἴξι τι ἄλλο αἷ- 
τιώτερον εἶναι ἢ τὸ ἕτερα ἔχειν τούτῳ» ἡδίω, ἃ οὐ μό- 
γὸν ἐν χρείᾳ ὄντα εὐφραίνει, ἀλλὰ καὶ ἐλπίδας παρέ-] 
χοντα ὠφελήσειν ἀεί; καὶ μὴν τοῦτό 7ε οἶσθα, ὅτι οἱ 
μὲν οἰόμενοι μηδὲν εὖ πράττειν οὐκ εὐφραίνονται, οἱ δὶ 
ἡγούμενοι χαλῶς προχωρεῖν ἑαυτοῖς ἢ γεωργίαν ἢ ναῦυ- 
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χληρίαν ῆ. ἄλλ ὅ,τι ἄν τυγχάνωσιν ἐργαζόμενοι ὡς εὖ 
πράττοντες εὐφραίνονται. οἴξι οὖν ἀπὸ πάντων τούς 9 
τῶν τοσαύτην ἡδονὴν εἶναι ὅσην ἀπὸ τοῦ ἕαυτόν τε 
ἡγεῖσθαι βει τίω γίγγεσϑαι καὶ φίλους. ἀμείνους χτά- 
- Ἄλα ἐγὼ τοίνυν διατελῶ ταῦτα νομίς ων. ἐὰν δὲ δὴ 
φίλους ἢ πόλιν ὠφελεῖν δέῃ ̓  ποτέρῳ Ἃ πλείων 
σχολὴ τούτων ἐπιμελεῖσθαι, τῷ ὡς ἐγὼ νῦν ἢ τῷ ὡς 
σὺ μαχαρίζεις διαιτωμένῳ ; : στρατεύοιτο δὲ πότερος ἂν 
ον, ὃ μὴ δυνάμενος ἄνευ πολυτελοῖς διαίτης, ζῆν ἢ 
ᾧ τὸ παρὸν ἀρχοίῃ; ἐχκπολιορχηϑείη δὲ πότερος ἂν ϑᾶτ- 
τον, ὃ τῶν χαλεπωτάτων εὑρεῖν, δεόμενος ἢ ὃ τοῖς ῥά- 
στοις ἐντυγχάγειν ἀρχούντως χρώμενος ; ἔοικας, ὦ ζντι-10 
φῶν, τὴν εὐδαιμονίαν οἰομένῳ τρυφὴν καὶ πολυτέ). ειαν 
εἶναι" ἐγὼ δὲ “γομίς ω τὸ μὲν μηδενὸς δεῖσθαι ϑεῖον εἶς 
γα, τὸ δὲ ὡς ἐλαχίστων ἐγγυτάτω τοῦ ϑείου, καὶ τὸ 
μὲν ϑεῖον κράτιστον » τὸ δὲ ἐγγυτάτω τοῦ ϑείου ἐγγυ- 
τάτω τοῦ χρατίστου. 

Πάλιν δέ ποτε ὃ ““ντιφῶν διαλεγόμενος τῷ Σωχρά-11 
τει εἶπεν, Ὦ Σώχρατες, ἐγώ τοι σὲ δίχαιον μὲν νομεί- 
ζω, σοφὸν δὲ οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν. δοχεῖς δέ μοι καὶ αὐ- 
τὸς τοῦτο ,γηνώσχειν " οὐδένα γοῦν τῆς συνουσίας ἀρ- 
γύριον πράττῃ. καίτοι τὸ γέ ἱμάτιον ἢ τὴν οἰκίαν ἢ 
ἄλλο τι ὧν κέχτησαι γομίζων ἀργυρίου ἄξιον εἶναι οὐ- 
δεγὶ ἂν μὴ ὅτι προῖχα δοίης, ἀλλ οὐὸ ̓ ἔλαττον τῆς 
ἀξίας λαβών. δῆλον δὴ ὅτι εἰ καὶ τὴν συνουσίαν ᾧου12 
τιγὸς ἀξίαν εἶναι, καὶ ταύτης ἂν οὐχ ἐλ αττον τῆς ἀξίας 
ἀργύριον ἐπράττου. ἄω μὲν οὖν ἄν εἴης, ὅτι οὐκ. 
ἐξαπατᾷς ἐπὶ πλεονεξίᾳ, σοφὸς δὲ οὐχ ἄν, μηδενός γε 
ἄξια ἐπιστάμενος. ὃ δὲ Σωκράτης πρὸς ταῦτα εἶπεν,18 
Ὦ ᾿Ἄντι ῶν, παρ᾽ ἡμῖν νομίζεται τὴν ὥραν καὶ τὴν 
σοφίαν “ὁμοίως μὲν καλόν, ὁμοίως δὲ αἰσχρὸν διατίϑε- 
σϑαι εἶναι. τήν τε γὰρ ὥραν ἐὰν μέν τις ἀργυρίου 
πιυλῇ τῷ βουλομένῳ, πόρνον αὐτὸν ἀποχαλοῦσιν, ἐὰν 
ὁέ τις ὃν ὧν γνῷ, χαλόν τε χἀγαϑὸν ἐραστὴν ὄντα, 
τοῦτον φίλ ον ἑαυτῷ ποιῆται, σώφρονα γομείς ζομεν" καὶ 

τὴν σοφίαν ὡςαύτως. τοὺς μὲν ἀργυρίου τῷ βουλομένῳ 
πω. οὔντας σοφιστὰς ὥςπερ πόρνους ἀποχαλοῦσιν, ὕςτις δὲ 
ὃν ἂν γνῷ εὐφυᾶ ὥντα διδάσχων ὃ,τι ἂν ἔχῃ, ἀγεϑὸν φίλον 
ποιεῖται, τοῦτον νομίζομεν ἃ τῷ καλῷ χἀγαϑῷ τιολίτῃ προς- 
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14ήχει, ταῦτα ποιεῖν. ἐγὼ δ᾽ οὖν χαὶ αὐτός, (ἦ “Ἵντιφῶν, 

ὥςπερ ὄλλος τις ἢ ἵππῳ ἀγαθῷ ἢ κυνὶ ἢ ὄρνιϑι ἣδε- 
ται; οὕτω καὶ ἔτι μᾶλλον ἕδομαι φίλοις ἀγαϑοῖς, καὶ 
ἐάν τι σχῶ ἀγαϑόν, διδάσχω, χαὶ ἀἄλ3 οἷς συγίστημι 
παρ' ὧν ἂν ἡγῶμαι ὠφεληϑήσεσϑαί τι αὐτοὺς εἰς ἀρετήν. 
καὶ τοὺς θησαυροὺς τῶν πάλαι σοφῶν ἀνδρῶν, οὕς 
ἐκεῖνοι κατέλιπον ἔν βιβλίοις γράψαντες, ἀνελί ίττων χοι-- 
γῇ σὺν τοῖς φίλοις διέρχομαι, καὶ ἄν τι δρῶμεν ἀγα- 
ϑόν, ἐχλεγόμεϑα, χαὶ μέγα νομίζομεν χέρδος ἐὰν ἀλ- 
λήλοις ὠφέλιμοι γιγνώμεϑα. ἐμοὶ μὲν δὲ ταῦτα ἀχού-- 
οντι ἐδόχει αὐτός τε μαχάριος εἶναι καὶ τοὺς ἀκούον- 
τας ἐπὶ χκαλ οχάγαϑίαν ἄγειν. 

15. Καὶ πάλιν ποτὲ τοῦ “Αντιφῶντος ἐρομένου αὐτὸν 

10 

πῶς ἄλλους μὲν ἡγοῖτο πολιτιχοὺς ποιεῖν, αὐτὸς δὲ οὐ 
΄ 

πράττοι τὰ πολυβεκ ᾿ εἴπερ ἐπίσταιτο: Ποτέρως δ᾽ ἄν, 
ἑφῆ, ὦ ̓Δντιφῶν, μᾶλλον τὰ πολιτιχὰ πράττοιμι, εἰ μι6-- Ν 

[4] 

ἱχαγοὺς εἶγαι πράττειν αὐτά; 

σι ΒΘ ΡῈ 

Οπονηοᾶο Ὡογδῖθο 4Ρ ἰδοϊαῃϊία ἀτογίουϊε Πομΐηδς, 

“ ’ » . 

Ἐπισχεψώ ιἰεϑα δὲ εἰ χαὶ ἀδχαΐζον είας ἀποτρέπων 1 
ΣῊ 

τοὺς συνόν τας ἀρετῆς ἐπιμελεῖσϑαι προέτρεπεν" ἀεὶ γὰρ 
ἔλεγεν ὡς οὐκ εἴη καλλίων δδὸς ἐπ᾿ εὐδοξίαν ἢ δι᾿ 
ἄν τις ἀγαθὸς τοῦτο γένοιτο ὃ καὶ δοχεῖν βούλοιο. 
ὅτι δ᾽ ἀληϑῆ ἕλ ἐγεν ὧδε ἐδίδασχεν. ᾿Ενϑυμώμεϑα γάρ, 
ξιρή, εἴ τις μὴ ὧν ἀγαϑὸς αὐλητὴς δοχεῖν βούλοιτο, τί 
ὅν αὐτῷ ποιητέον εἴη. ἀρ' οὐ τὰ ἕξω τῆς τέχνης μι- 
μητέον τοὺς ἀγαϑοὺς αὐλητάς χαὶ ποῶτον μὲν ὅτι 

ν 
ἐχεῖγοι σχεύη τε καλὰ κέκτηνται καὶ ἀκολούϑους πολ- 
λοὺς περιάγονται, χαὶ τούτω ταῦτα ποιητέον " ἔπειτα 

“Ὶ 

ὅτι ἐχείγους πολλοὶ ἐπαινοῦσι, χαὶ τούτῳ πολλοὺς ἐπαι- 
γέτας παρασχευαστέον. ἀλλὰ μὴν ἔργον γξ οὐδαμοῦ, 
ληπτέον, ἢ εὐθὺς ἐλεγχϑήσεται γελοῖος ὧν χαὶ οὐ μό-, 

γον αὐλή δὴξ χαχός, ἀλλὰ καὶ ἄνϑοωπος ἀλαζών. καί- 

τοι πολλὰ μὲν δαπανῶν, μηδὲν δὲ ὠφελούμενος, πρὸς 
δὲ τούτοις χκαχοδοξῶν, πῶς οὖκ ἐπιπόνως τε καὶ ἀλυ- 

γος αὐτὰ ̓ πράττοιμι ἢ εἰ ἐπιμελοίμην τοῦ ὡς ἀεί όλοα: 
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σιτελῶς καὶ καταγελάστως βιώσεται; - ὡς δ᾽ αὕτως εἴ 
τις βούλοιτο στρατηγὸς ἀγαϑὸς μὴ ὧν φαίνεσϑαι ἢ 
κυβερνήτης, ἐ ἐνγοίῦμεν τί ἂν αὐτῷ συμβαίνοι. ἀφ οὐχ ἂν εἰ 
μὲν ἐπιϑυμῶν τοῦ δοκεῖν ἱκανὸς εἶναι ταῦτα πράττειν 
μὴ δύναιτο πείϑειν, ταύτῃ λυπηρόν, ἱ δὲ πείσειεν, 
ἔτι ἀϑλιώτερον ; δῆλον γὰρ ὅτι κυβερνᾶν κατασταϑεὶς 
ὁ μὴ ἐπιστάμενος ἢ στρατηγεῖν ἀπολέ ἔσειεν ἂν οὗς ἧχι- 
στα βούλοιτο χαὶ δὸς αἰσχρῶς ἂν χαὶ καχῶς διανλ.: 
λάξειεν. ὡςαύτως δὲ καὶ τὸ πλούσιον καὶ τὸ ἀνδρεῖον 
καὶ τὸ ἰσχυρὸν μὴ ῦντα δοχεῖν ἀλυσιτελὲς ἀπέφαινε" 
προςτάττεσϑαι γὰρ αὐτοῖς ἔφη μείζω ἢ κατὰ δύναμιν, 
καὶ μὴ δυναμένους ταῦτα ποιεῖν δοκοῦντας ἱχαγοὺς εἶ- 
γι συγγνώμης οὐκ ἄν τυγχάνειν. ἀπατεῶνα δ᾽ ἐχάλει 

οὐ μικρὸν μὲν εἴ΄ τις ἀργύριον ἢ σχεῦος παρά τοῦ πει- 
ϑοῖ λαβὼν ἀποστεροίη ; πολὺ δὲ «μέγιστον ὅςτις μηδε- 
γὺς ἄξιος ὧν ἑξηπατήκει πείϑων ὡς ἱκαγὸς εἴη τῆς 1 πό- 

λεως ἡγεῖσϑαι. ἐμοὶ μὲν οὖν ἐδόχει χαὶ τοῖ ἀλ αζονεύ- 
ἐσϑαι ἀποτρέπειν τοὺς συνόντας τοιάδε διαλεγόμενος. 

3. ταύτη] τοῦτ᾽ εἴη Ἠεϊπάογῆιι8. 

ωι 
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σΟΘΑΡΟΤ 1 

ἄδδοιειις ἄα σο]ιρίαϊα οἱ ἰεπιρετγαπεῖα οὐπὶ Ατἰδιΐρρο ὕγτος- 
Πᾶθ6οΟ εἰϊδρτιίαϊίο. 

2 : των 

ἔἰδόχει δέ μοι καὶ τοιαῦτα λέγων προτρέπειν τοὺς 
συνόντας ἀσχεῖν ἐγκράτειαν πρὺς ἐπιϑυμίαν βρωτοῦ 
χαὶ ποτοῦ καὶ λαγνείας καὶ ὕπνου καὶ ῥίγους καὶ ϑάλ- 
πους καὶ πόνου. γνοὺς δέ τινα τῶν συνόντων ἀχολα- 
στοτέρως ἔχοντα πρὸς τὰ τοιαῦτα, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ 
“Αρίστιππε, εἶ δέοι σε παιδεύειν παραλαβόντα δύο τῶν 
νέων, τὸν μέν, ὅπως ἱκαγὸς ἔσται ἄρχειν, τὸν δέ, ὅπως 
μηδ᾽ ἀντιποιήσεται ἀρχῆς, πῶς ἂν ἑκάτερον παιδεύ- 
οις ; βούλ ει σχοπῶμεν. ἀρξάμενοι ἀπὸ τῆς τροφῆς ὥς- 
περ ἀπὸ τῶν στοιχείων ; . Καὶ ὃ ὃ “Δρίστιππος ἔφη, Ζοκεῖ 
γοῦν μοι ἦ τροφὴ ἀρχὴ εἶναι" οὐδὲ γὰρ ζῴη 4, ἄν τις, 
εἶ μὴ τρέφοιτο. Οὔκουν τὸ μὲν βούλεσϑαι σίτου ἅπτε- 
σϑαι, ὅταν ὥρα ἥκῃ, ἀμφοτέροις εἰχὸς παραγίγνεσθαι; 
Εἰχὸς γάρ, ἔφη. Τὸ οὖν προαιρεῖσϑαι τὸ κατεπεῖγον 
μᾶλλον πράττειν ἢ τῇ γαστρὶ χαρίζεσϑαι πότερον ἂν 
αὐτῶν ἐϑίζοιμεν; Τὸν εἰς τὸ ἄρχειν, ἔφη; γὴ Δία παι-- 
δευόμενον, ὅπως μὴ τὰ τῆς πόλεως ἄπραχτα γίγνηται 
παρὰ τὴν ἐκείνου ἀρχήν. Οὔχουν, ἔφη, καὶ ὅταν πι- 
εἴν βούλ νται, τὸ ὃδύν ασϑαι δινῶντα ἀνέχεσθαι. τῷ αὐὖ- 
τῷ προςϑετέον ; Πάν» μὲν οὖν, ἔφη. Τὸ δὲ ὕπνου 
ἐγχρατῆ εἶναι, ὥςτε δύνασθαι καὶ ὀψὲ χκοιμηϑῆναι καὶ 

1. ἐγχράτειαν πρὸς ἐπιϑυμίαν βρωτοῦ χαὶ ποτοῦ εἰς. 5π|-- 
οεἴατα βουτιπι ψευβοσιιαν, 4π|86 τα] τς πεβοῖζαπι ξασοβϑινὶϊ, Βᾶθα 
οε' τ ηπιπν ἔγχοίτειε Ρευϊηἦδβ τὶ 5. 7. ἐγχρατῆς ἴατα ἀξ 4}-- 
οἰ θη ϊα 4αϑην ἂν Ρδεϊθιπῖα ἀϊσαΐιν, 1118 βοωτοῦ χκιὼ ποτοῦ χαὶ 
λαγνείας καὶ ὕπνου ἀρὰ 5ἰπὶ εχ ψξεδήε πρὸς ἐπιϑυμίαν, οδ6-- 
ἴογὰ οχ ρβο ἐγχράτειαν. ᾿Εγχράτειαν πρὸς ἐπιϑυμίαν δὐιΐαπι 
αἰχὶξ εἰσι Ῥ]ξαγοδιι Ι. Οτδςοδὲ πρὺς τὰς ἡδονὰς ἐγκράτειαν 
ἀπαράλλαχτον τίίαᾳ οἷτι8 ὁ. 3. 

----ὀ 4 “ἘἈΞΞ ὦ 8 

“ἘΞ 

«-- ,. οἷς, “ππω Ὁ.» ψ ν᾿...» ὧὦἜ ὡ7͵υνυαὠὴ φσπὶ΄, δ'ὀἑ'᾿ δδἀξ 
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πρωὶ ἀναστῆναι καὶ ἀγρυπνῆσαι εἴ τι δέοι, ποτέρῳ ἄν 
προςϑείημεν:; Καὶ τοῦτο ; ἔφη; τῷ αὐτῷ. Τί δέ, ἔφη; 
τὸ ἀφροδισίων ἐγκρατῆ εἶναι, ὥςτε μὴ ̓διὰ ταῦτα κω- 
λύεσθαι πράττειν εἴ τι δέοι; Καὶ τοῦτο, ἔφη, τῷ αὖ- 
τῷ. Τί δέ; τὸ μὴ φεύγειν τοὺς πόνους, ἀλὴ᾽ ἐϑελον- 
τὴν ὑπομένειν, ποτέρῳ ἀν προςϑείημιεν ; ; Καὶ τοῦτο, 
ἕφη, τῷ ἄρχειν παιδευομένῳ. Τί δέ; τὸ μαϑεῖν εἴ τι 
ἐπιτήδειόν ἐστι μάϑημα πρὸς τὸ κρατεῖν τῶν ἀντιπά- 
λων ̓ ποτέρῳ ἂν προςεῖναι μᾶλλον πρέποι; Πολὺ νὴ 
ἐ) ἔφη, τῷ ἄρχειν ̓ παιδευομένῳ " καὶ γὸρ τῶν ἄλλων 

οὐδὲν ὄφελος ἄνευ τῶν “Τοιούτων μαϑημάτων. Ούχουν 
ὃ οὕτω πεπαιδει' 'μένος ἧττον ἂν δοχεῖ σοι ὑπὸ τῶν ἀν-- 
τιπάλων ἢ τὰ λοιπὰ ὕξω ἁλίσκεσθαι; τούτων γὰρ δή- 
που τὰ μὲν γαστρὶ δελεαζόμενα, χαὶ μάλα ἔνια δυςω- 
πούμενα » ὕμως τῇ ἐπιϑυμίᾳ τοῦ φαγεῖν ἀγόμενα πρὸς 
τὸ δέλεαρ ἁλίσκεται, τὰ δὲ ποτῷ ἐνεδρεύεται. Πάνυ 
μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν χαὶ ἄλλα ὑπὸ λαγνείας, οἷον 
οἵ τὲ ὄρτυγες καὶ οἱ πέρδικες, πρὸς τὴν τῆς ϑηλείας 
φωνὴν τῇ ἐπιϑυμίᾳ καὶ τῇ ἐλπίδι τῶν δι αὐδιάδων φε- 
θόμενοι καὶ ἐξιστάμενοι τοῦ τὰ δεινὰ ἀγαλογίζεσϑαι τοῖς 
ϑηράτροις ἐμπίπτουσι; . Συνέφη χαὶ ταῦτα. Οὐκοῦν δο- 
κεῖ σοι αἰσχρὸν εἶναι ἀνϑρώπῳ ταὐτὰ πάσχειν τοῖς 
ἀφρονεστάτοις τῶν ϑηρίων ; : ὥςπερ οἱ μοιχοὶ εἰςξέρχον- 
τὰι εἰς τὰς εἱρχτάς, εἰδότες. ὅτι κίνδυνος τῷ μοιχεύον- 
τι ἅ τὲ ὃ νὐμος ἀπειλεῖ παϑεῖν καὶ ἐνεδρευϑῆναι, καὶ 
ληφϑέντα ὑβρισθῆναι" καὶ τηλιχούτων μὲν ἐπιχειμένων 
τῷ μοιχεύοντι καχῶν τὲ καὶ αἰσχρῶν, ὄντων δὲ πολ- 
λῶν τῶν ἀπολυσόντων τῆς τῶν ἀφροδισίων ἐπιϑυμίας 
ἐν' ἀδείᾳ, ὅμως εἰς τὰ ἐπικίνδυνᾷ φέρεσθαι, ἄρ᾽ οὐχ 
Ἴδη τοῦτο παντάπασι. καχοδαιμονῶντός ἐστιν; "Ἔμοιγε 
δοχεῖ, ἔφη. Τὸ δὲ εἶναι μὲν τὰς ἀγαγκαιοτάτας πλεί- 
στας πράξεις τοῖς ἀνθρώποις ἐν ὑπαίϑρῳ, οἷον τάς τε 
πολεμιχὰς καὶ τὰς γεωργικὲς καὶ τῶν ἄλλων οὐ τὰς 
ἐλαχίστας ΐ τοὺς δὲ πολλοὺς ἀγυμνάστως ἔχειν πρός 
τε ψύχη χαὶ θάλπη, οὐ δοχεῖ σοι πολλὴ ἀμέλεια 
εἶναι; Συνέφη καὶ τοῦτο. Οὐχοῖν δοκεῖ σοι τὸν μᾶ- 
λοντὰ ἄρχειν ἀσχεῖν δεῖν χαὶ ταῦτα εὐπετῖς φέρειν; 
Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν εἰ τοὺς ἐγκρατεῖς τού- 
τῶν ἁπάντων εἰς τοὺς ἀρχιχκοὺς τάττομεν, τοὺς ἀδυγά- 

ωι 
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τοὺς ταῦτα ποιεῖν εἰς τοὺς μηδ᾽ ἀντιποιησομένους τοῦ 
ἄρχειν τάξομεν; Σιυνέφη καὶ τοῦτο. Τί οὖν; ἐπειδὴ 
καὶ τούτων “ἑκατέρου τοῦ φύλου τὴν τάξιν. οἶσϑα, ἐδὴ 
ποτ᾽ ἐπεσχέψω εἰς ποτέραν τῶν τάξεων τούτων σαυτὸν 
δικαίως ἂν τάττοις:; Ἔγωγ ᾽ ἔφη ὃ “4ρίστιππος . καὶ 
οὐδαμῶς τὰ τάττω ἐμαυτὸν εἰς τὴν τῶν ἄρχειν βουλο- 
μένων τάξιν. καὶ γὰρ πάνυ μοι δοκεῖ ἄφρονος ἀν ϑοιύ- 
που εἶναι τὸ μεγάλου ἔργου ὄντος τοῦ ἑαυτῷ τὰ δέ: 
οντά παρασχευάξειν μὴ ἀρχεῖν τοῦτο, ἀλλὰ προςανά- 
ϑέσϑαι τὸ καὶ τοῖς ὥλω πολίταις ὧν δέονγεμι πορί- 
ζειν " χαὶ ἑαυτῷ μὲν πολλὰ ὧν βούλεται ἐλλείπειν, τῆς 
δὲ πόλεως προεστῶτα, ἐὰν ἡ πάντα ὅσα ἡ πόλις βού- 
λεται χαταπράττῃ, τούτου δίκην ὑπέχειν, τοῦτο πῶς 
οὐ πολλὴ ἀφροσύνη ἐστί; καὶ γὰρ ἀξιοῦσιν αἱ πόλεις 
τοῖς ἄρχουσιν ὥςπερ ἐγὼ τοῖς οἰκέταις χρῆσθαι. ἐγώ 
τὲ γὰρ ἀξιῶ τοὺς ̓ϑεράποντας ἐμοὶ μὲν ἄφϑονα τὰ ἐπι-- 
τήδεια 7 παρασκευάζειν, αὐτοὺς δὲ μηδενὸς. τούτων ἅπτε- 
σϑαι, αἱ τὲ πόλεις οἴονται γρῆναι τοὺς ἄρχοντας ἑαυ- 
ταῖς μὲν (ὡς πλεῖστα ἀγαϑὰ πορίζειν, αὐτοὺς δὲ πάν- 
τῶν τούτων ἀπέχεσϑαι. ἐγὼ οὖν τοὺς μὲν βουλομένους 
πολλὰ πράγματα ἕχειν αὐτούς τὲ καὶ ἄλλοις παρέχειν 
οὕτως ἂν παιδεύσας εἰς τοὺς ἀρχιχοὺς καταστήσαιμι" 
ἐμαυτὸν μέντοι τάττω εἷς τοὺς βουλομένους ἢ ῥᾷστά 

10τὲε καὶ ἥδιστα βιοτεύειν. καὶ ὃ “Σωχράτης ἑ ἕφη ; Βού- 
λει οὖν καὶ τοῦτο σχεψώμεϑα, πότεροι ἥδιον ζῶσιν, οἵ 
ἄρχοντες ἢ οἱ ἀρχόμενοι; Πάνυ μιὲν οὖν, ἔφη. Πρῶ- 
τον μὲν τοίνυν τῶν ἐϑνῶν ὧν ἡμεῖς ἴσμεν ἐν μὲν τῇ 
ἡσίᾳ Πέρσαι μὲν ἄρχουσιν, ἄρχονται" δὲ Σύροι καὶ 
Φρύγες καὶ “υδοί" ἕν δὲ τῇ Εὐρώπῃ Σχύϑαι μὲν ἄρ- 
χουσι, Π]αιῶται δὲ ἄρχονται" ἐν δὲ τῇ «Τϑύῃ Μαρχη- 
δόνιοι μιὲν ἄρχουσι, Ἴϊβυες δὲ ἄρχονται. τούτων οὖν 
ποτέρους ἥδιον οἴει ζῆν; ἢ τῶν “Ελλήνων; ἐν οἷς καὶ 
αὐτὸς εἰ, πότεροί σοι δοχοῦσιν ἥδιον, οἱ κρατοῦντες 

9. Τ Ρτοστιπν βου ρίατατη πράγματα ἔχειν αὑτοῖς τε καὶ ἐλ-- 
λοις παρέχειν σοτυρχουιμὲ Βοῖσκ τιβ οἱ Δ ἈΙΟΚοπαΡῖτιϑ. Ορουνιεθβαὶ 
δαΐρην φορὰ δἷ'ς σοϊ οσδυ πιῇ ἔχειν Ροβὶ αὐτούς τε ρομπογδίτν, 
ϑοάᾷ Οτνδεοὶ βαυθυΐουῖβ ταϊϊοηΐβ ἴω ἐδ] 1 τι5. σ8 606 56 Ῥεθρβνξηή π6- 
Ββεηΐαβ. ΝῸὸπ αἰ 55:π}}}15. δδὲ ]Ἰοοῖιβ ΑμάΡαβ. ΥἹ. 1. 2. πέμπει 
παρὰ τοὺς Ἕλληνας σιρέσβεις λέγοντας ὕτι Ἀορύλας ἕτοιμος 
εἴη τοὺς Ἕλληνας εήτε ἀδικεῖν μήτε ἀδικεῖσθαι. 

φ- «-.- 
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ἢ οἵ κρατούμενοι, ζῆν; 24λλ ἐγώ τοι, ἔφη ὃ “4ρἰστιπ-11 
πος, οὐδὲ εἰς τὴν δουλείαν αὖ ἐμαυτὸν τάττω, ἀλλ 
εἶναί τίς οι Ὡρὰ “μέση τούτων δὸός. ἣν πειρῶμαι βα- 
δίζειν, οὔτε δι᾽ ἀρχῆς οὔτε διὰ ἀωδηθος ̓  ἀλλὰ δι᾽ 
ἐλευθερίας, ἢ ἥπερ μάλ ιστα πρὸς εὐδαιμονίαν ἄγει. “4... 12 
εἰ μέντοι, ἔφη ὁ ,Ξωχράτης, ὥςπερ οὔτε δι᾿ ἀρχῆς οὔ- 
τε διὰ δουλείας ἢ ὁδὸς αὕτη φέρει, οὕτω μηδὲ δι᾿ ἀν-- 
ϑρώπων » ἴσως ἄν τι λέγοις" εἰ μέντοι ἐν ἀνθρώποις 
ὧν μήτε ἄρχειν ἀξιώσεις μήτε ἄρχεσϑαι μήτε τοὺς ἄρ- 
χοντας ἑχὼν ϑεραπεύσεις, οἶμαί σε ὁρᾶν ὡς ἐπίστανται 
οἱ κρείττονες τοὺς ἥττονας καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ κλαίον- 
τὰς χαϑίσαντες δούλοις χρῆσϑαι. ἢ λανϑάνουσί σε οἱ13 
ὄλλων σπειράντων καὶ φυτευσάντων τόν τὲ σῖτον τέ- 
μινοντὲς καὶ δενδροχοποῦν τες καὶ πάντα τρόπον πολιορ- 
κοῦντες τοὺς ἥττονας καὶ μὴ ϑέλ οντάς ϑεραπεύειν, ἕως 

ἂν πείσωσιν ἐλέσϑαι δουλεύειν ἀντὶ τοῦ Ἰολμεῖν τοῖς. 
χρείττοσι ; καὶ ἰδίᾳ αὖ οἱ ἀνδρεῖοι καὶ δυνατοὶ τοὺς 
ἀνώνδρους καὶ ἀδυνάτους οὐχ οἶσϑα ὅτι χαταδουλωσά- 
μέγοι καρποῦνται; “1λλ ἐγώ τοι, ἕφη; ἵνα μὴ πάσχω 
ταῦτα, οὐδ᾽ εἰς πολιτείαν ἐμαυτὸν καταχλείω, ἀλλὰ ξέ- 

Ἂς ΤῊ 

γος πανταχοῦ εἶμι. χαὶ ὃ Σωκράτης ἔφη, Τοῦτο μέν- 14 
τοι ἤδη λέγεις δεινὰ ὃν πάλαισμα. τοὺς γὰρ ξένους ἐξ οὗ 
ὅ τὲ Σίνις καὶ ὃ “χείρων καὶ ὃ Προχροίστης ἀπέ- 
ϑανον οὐδεὶς ἔτι ἀδιχεῖ" ἀλλὰ νῦν οἱ μὲν πολιτευόμενοι 
ἐν ταῖς “πατρίσι καὶ “όμους τίϑενται, ἵγα μὴ ἀδικῶν- 
ται, καὶ φίλους πρὸς τοῖς ἀγαγκαίοις καλου μένοις ἀλ- 
λους χτῶνται βοηθούς, χαὶ ταῖς πόλεσιν ἐρύματα πέριπ 
βάλλονται, καὶ ὅπλα κτῶνται οἷς ἀμύνονται τοὺς ἀδι- 
χοῦντας, καὶ πρὸς τούτοις ἄλλους ἔξωϑεν σεμμάχους 

κατασχευάζονται" καὶ οἱ μὲν πάντα ταῦτα κεχτημένοι 
ὅμως ἀδικοῦνται" σὺ δὲ οὐδὲν μὲν τούτων ἔχων, ἐν δὲ! 5 
ταῖς δδοῖς, ἔνϑα πλεῖστοι ἀδικοῦνται, πολὲν χρόγον 
διατρίβων, εἰς ὁποίαν δ᾽ ἂν πόλιν ἀφίκῃ , τῶν πολι- 
τῶν πάντων ἥττων ὧν καὶ τοιοῦτος οἵοις μάλιστα ἐπι 

τίϑενται οἱ βουλόμενοι ἀδικεῖν, ὅμως διὰ τὸ Ξένος εἶ-- 
ναι οὐκ ἂν οἴει ἀδιχηϑῆναι; ἢ διότι αἱ πόλεις σοι χη- 
ρύττουσιν ἀσφάλειαν χαὶ προςιόντι καὶ ἀπιόνει, ϑαῤῥεῖς; 

14. ἀμύνοντια} ΑἸΝ σονείραε ἀμύγωνταε αἱ ἀμυνοῦνται. 
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ἢ διότι χαὶ δοῖλος ἂν οἴξι τοιοῦτος εἶναι οἷος μηδενὶ 
δεσπότῃ λυσιτελεῖν ; τίς γὰρ ἂν ἐϑέλοι ἄνϑρωπον ἐ ἐν οἷ-- 
χίᾳ ἔχειν πονεῖν μὲν μηδὲν ἐθέλοντα, τῇ δὲ πολυτελε-- 

1θοτάτῃ διαίτῃ χαίροντα; σκεψώμεθα δὲ χαὶ τοῦτο, πῶς 
οἱ δεσπόται τοῖς τοιούτοις οἰχέταις χθῶνται. ΓΝ οὐ 
τὴν μὲν λαγνείαν αὐτῶν τῷ λιμῷ σωφρονίζουσι ; κλέ- 
πτειν δὲ κωλύουσιν ἀποχλ ἑέοντες ὅϑεν ἄν τι λαβεῖν ἢ ἢ: 

,Ζοῦ δὲ δραπετεύειν δεσμοῖς ἀπείργουσι; τὴν ἀργίαν δὲ 
πληγαῖς ἐξαναγκάζουσιν ἢ σὺ πῶς ποιεῖς, ὅταν τῶν 

17οἰχετῶν. τιν ἃ τοιοῦτον ὄντα χαταμαν ϑάνῃς; Κολάζω, 
ἔφη; πᾶσι χαχοῖς, ἕως ἂν δουλεύειν ἀναγκάσω. ἀλλὰ 
γάρ, ὧ Σώκρατες, οἱ εἷς τὴν βασιλικὴν τέχνην παι- 
ὑπερ ἣν δοχεῖς μοι σὺ γομίζειν εὐδαμιονίαν εἶναι, 

ἰ διαφέρουσι τῶν ἐξ ἀνάγχης χαχοπαϑούντων, εἰ γε 
πεινήσύυσι χαὶ διψήσουσι καὶ διγώσου σι χαὶ ἀγρυπγή-- 
σουσι Ξαὶ τἄλλα᾽ πάντα. μοχϑήσουσιν ἑκόντες; ἀγὼ μὲν 
γὰρ οὐχ οἶδ᾽ ὃ τι διαφ ἔρει τὸ αὐτὸ δέρμα ἑχόντα ἢ 
ἄχοντα μαστιγοῦσϑιι, ἢ ὅλως τὸ αὐτὸ σῶμα πᾶσι τοῖς 
τοιούτοις ἑκόντα ἢ ἄχοντα πολιορχεῖσϑαι" ἄλλο 7γεγν 

»"υἱἹ 

ἀφροσύνη πρόςεστι τῷ ϑέλ οντι τὰ λυπηρὰ ὑπομένειν; 
1871: δέ, ὦ Ὠρίστιππε, ὃ Σωχράτης ἔφη, οὐ δοκεῖ σοι 

τῶν τοιούτων διαφέρειν τὰ ἑκούσια. τῶν ἀκουσίων, 
ὃ μιὲν ἑχιὸν πιεινῶν φάγοι ἂν ὅπότε βούλοιτο καὶ ΟΣ 
ἑχιὼν διψῶν πίοι χαὶ τἄλ] λα ὡςαύτως, τῷ δ᾽ ἐξ ἀνάγ-. 
χῆς ταῦτα πάσχοντι οὐχ ἐξέστιν δπιύταν βούληται. 
παύεσθαι; ἔπειτα ὃ μὲν ἑκουσίως ταλαιπωρῶν ἐπὶ ἀγα- 
97) ἐλ ἴδε ϑ νῶν εὐφραίνεται, οἷον οἱ τὰ ϑηρία ϑηρῶν- 

Ἴοτὲς ἐλπίδι τοῦ λήψεσθαι ἡδέως μοχϑοῦσι. καὶ τὰ μὲν 
τοιαῦτα ἀϑλα τῶν πόνων μικροῦ τινος ἄξιά ἐστε" τοὺς. 
δὲ πονοῦντας γα φίλους ἀγαϑοὲς χτήσωνται ἢ ὅπως. 
ἐχϑροὺς χειρώσων ται ἢ ἵνα δυνατοὶ γενόμενοι καὶ τοῖς: 
σώμασι χαὶ ταῖς ψυχαῖς χαὶ τὸν ἑαυτῶν οἶχον καλῶς: 
οἰχῶσι χαὶ τοὺς φίλους εὖ ποιῶσι καὶ τὴν πατρίδα εὺ--. 
07 ἑτῦσι, πίῦς οὐχ οἴεσϑαι χοὴ τούτους καὶ πονεῖν ἡδέως. 
εἰς τὰ τοιαῦτα καὶ ζῆν εὖ φραινομένους Σ “ἀγαμένους μὲν; 
ἑαυτούς, ἐπαινουμένους δὲ χαὶ ζηλουμένους ὑπὸ τῶν; 

ἡοάλλων; ἔτι δὲ αἱ μὲν ῥᾳδιουργίαι καὶ ἐκ τοῦ παραχρῆ- 
μα ἡδοναὶ οὔτε σώματι εὐεξίαν ἱκαναΐ εἶσιν ἐνεργάζε-. 
σϑαι, ὥς φασιν οἱ γυμνασταί, οὔτε ψυχῇ ἐπιστήμην, αἱ 
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ἀξιόλογον οὐδειιέαν ἐμιποιοῦσιν, αἱ δὲ δια καρτερίας ἐπι- 
μέλειαι τῶν καλῶν τε χἀγαϑῶν ἔργων ἐξικνεῖσθαι ποι- 
οὔσιν, ὡς φάσιν οἱ ἐγαϑοὶ ἄνδρες. λέγει δέ που χαὶ 
Ἡσίοδος, 

Τὴν μὲν γὰρ καχότητα καὶ ἰλαδὸν ἔστιν ἑλέσθαι 
ῥηιδίως" λείη μὲν οὐός, μάλα δ᾽ ἐγγύϑι ναίει. 
τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἱδρῶτα ϑεοὶ προπάροιϑεν ἔϑηχαν 
ἀϑάνατοι" μαχρὸς δὲ καὶ ὕρϑιος οἶμος ἐπὶ αὐτὴν 
καὶ τρηχὺς τὸ πρῶτον" ἐπὴν δ᾽ εἰς ἄκρον ὕχηαι, 
ῥηιδίη δὴ ἔπειτα πέλει, χαλεπή πὲρ ἐοῦσα. 

μαρτυρεῖ δὲ καὶ ᾿Επίχαρμος ἐν τῷδε" 
Τῶν πόνων πωλοῖσιν ἡμῖν πάντα τἀγάϑ'᾽ οἵ ϑεοί. 

καὶ ἐν ἄλλῳ δὲ τόπῳ φησίν, 
Ὦ πονηρέ, μὴ τὰ μαλαχὰ μιώεο, μὴ τὰ σχλήρ᾽ ἔχῃς. 

καὶ Πρόδιχος δὲ ὃ σοφὺς ἐν τῷ συγγράμματι τῷ περὶ2ῖ 
τοῦ Ἡρακλέους, περ δὴ καὶ ᾿πλείστοις ἐπιδείκνυται, 
ὡςαύτως περὶ τῆς ἀρετῆς ἀποφαίνεται ὧδέ πως λέγων, 
ὅσα ἐγὼ μέμνημαι. φησὶ γὰρ Ἡραχλέα, ἐπεὶ ἐχ παί- 
δων εἰς ἤβην ὡρμᾶτο, ἐν ῇ οἱ νέοι ἤδη αὐτοχράτορες 
γιγνόμενοι δηλοῦσιν εἴτε τὴν δι᾽ ἀρετῆς ὁδὸν τρέψον- 
ται ἐπὶ τὸν ἝΞ εἴτε τὴν διὰ καχίας., ἐξελϑόντα εἰς 
ἡσυχίαν χαϑῆσϑαι ἀποροῦντα ὁποτέραν τῶν ὁδῶν τρά- 
πηται" καὶ φα γῆναι αὐτῷ δύο γυναῖχας προςιἔγαι ({ε-22 
γάλας, τὴν μιὲν ἑτέραν. εὐπρεπῆ τε ἰδεῖν χαὶ ἐλευϑέριον 
ὕσει, κεκοσμημένην τὸ μὲν σῶμα καϑαρότητι, τὰ δὲ 
ἔμματα αἰδοῖ, τὸ δὲ σχῆμα σωφροσύνῃ, ἐσθῆτι δὲ 
λευχῇ, τὴν δὲ ἑτέραν τεϑραμμένην μὲν εἰς πολυσαρ- 
χίαν τε καὶ ἁπαλότητα, κεχαλλωπισμένην δὲ τὸ μὲν 
χρῶμα ὥςτε λευχοτέραν τε χαὶ ἐρυϑροτέραν τοῦ ὄντος 
δοχεῖν αίνεσθαι, τὸ δὲ σχῆμα ὥςτε δοκεῖν ὀρϑοτέραν 
τῆς φύσεως εἶναι, τὰ δὲ ὅ ὄμματα ἔχειν ἀναπεπταμένα, 
ἐσθῆτα δὲ ἐξ ἧς ἂν μάλιστα ἥ ὥρα διαλάμποι, χατα- 
σχοπεῖσϑαι δὲ ϑαμὰ ἑαυτήν, ἐπισκοπεῖν δὲ χαὶ εἴ τις 

20. Ἡσίοδος] ἜΡργ. νυ. 287. --- ἡμῖν} Ἐρομαγστιτνβ βου ρϑοναϊῖ 
ἁμῖν, υοά ἴρδιυχι δϑὶ πὶ Βοο νεῦβϑι δὶ ἰθῆνθυα γερθύϊιαν δῖο- 
βδεὶ νο]. ἢ]. Ρ. 8. εὦ. ( εἰσί. Νάμν Ρ. 2. οἰὐὰπι ϑιόβδθιβ ἡμῖν. 
21. ἐν τῷ συγγράμματι] Ὧραι ἀϊοῖο, αὖ πνᾶυγαῖ δυὰς σοὶ. {Π] 
Ρ 179. 22: σῶμα) χρῶμα εοἄοχ ϑιοβδεὶ χεῖὶ βοϊαβ ἀριε ἡἰϊαν 
60 Οὐνπὶ ΡΥ χτιηϑ βρυσαγὶϊ ρυδερεῖ ἃ}Ὁ βορὰ πνϑωι, Πη8 

Αἰΐα οοιτοχὶϊ ἡ1ϊὰ οουνιρὶς, νοὶ. 1. ν. θ9. 
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ἄλλος αὐτὴν ϑεῶται, πολλάχις δὲ χαὶ εἷς τὴν ἑαυτῆς 
“ϑσχιὰν ἀποβλέπειν. ὡς δ᾽ ἐγένοντο πλησιαίτερον τοῦ 

Ἡρακλέους, τὴν μὲν πρόσϑεν ῥη ϑεῖσαν ἰέναι τὸν αὖ- 
τὸν τρύπον, τὴν ὁὃ᾽ ἑτέραν ᾳϑάσαι ϑουλομένην προς- 
δραμεῖν τῷ “Ἡρώδεξ καὶ εἰπεῖν, Ὁρῶ σε, ὦ Ἡράκλεις 
ἀποροῦντα ποίαν ὑδὸν ἐπὶ τὸν βίον τράπῃ. ἐὰν οὖν 
ἐμὲ ̓ φἴλην ποιήσῃ; ἐπὶ τὴν ἡδίστην τε καὶ ̓θάστην ὑδὸν 
ἄξω σε καὶ τῶν μὲν τερπνῶν οὐδενὸς ἄγευστος ἔσῃ, 

2άτῶν δὲ χαλεπῶν ἄπειρος διαβιώσῃ. πρῶτον μὲν γὰρ 
οὐ πολέμων οὐδὲ “πραγμάτων φροντιεῖς., ἀλλὰ σχοπού- 

;ὔ; 

μένος διοίσῃ τί ἄν κεχαρισμένον ἢ σιτίον ἢ ποτὸν εὑ- 
θοις ἢ τί ἂν ἰδὼν ἢ τί ἀχούσας τερφϑείης ἢ τίνων 
ὀσφραινόμενος Ἃ ἁπτόμενος ἡσϑείης, τίσι δὲ παιδικοῖς 
ὁμιλῶν μάλιστ᾽ ἄν εὔφρανϑ εἰς 'ς» καὶ πῶς ἄν μαλαχώ-- 
τατὰ καϑείδοις, καὶ πιῶς ἂν ἀπονώτατα τούτων πάν- 

ϑὕύτων τυγχάν οἰς. ἐὰν δέ ποτε “γέν ἡταί τις ὑποψία σπά- 
γεως ἀφ᾽ ὧν ἔσται ταῦτα, οὐ φόβος μή σε ἀγάγω ἐπὶ 
τὸ πονοῦντα χαὶ ταλαιπωροῦντα τιῦ σώματι καὶ τῇ ἰνγῷ 
χῇ ταῦτα πορίς τέσϑαε, .-ἀ}}᾽ οἷς ἀν οἱ ἄλλοι ἐργάξ, 
ται, τούτοις σὺ χρήσῃ, οὐδενὸς ἀπεχόμενος ὅϑεν ἄν 
δυνατὸν ἢ τι χερδᾶναι. πανταχύϑεν γὰρ ὠφελεῖσϑαι 

Ὡθτοῖς ἐμοὶ ξενοῦσιν ἐξαύσίᾳν ἐγὼ παρέχω. καὶ ὃ Ἤρα- 
χλῆς ἀχούσας ταῦτα, 2 γέναι, ἔφη, ὄνομα δέ σοι τέ 
ἐστιν; ἢ δέ, Οἱ μὲν ἡμὴ είλοι, ἔφη ̓ χαλοῦσί με Εὐ- 
δαιμονίαν, οἱ δὲ μεσοῦντές μὲ ὑποχοριζόμενοι ὀνομά- 

2,ζουσι Καχίαν. καὶ ἐν τούτῳ ἢ ἑτέρα γυνὴ προςελϑοῦῖσα 
εἶπε; Καὶ ἐγὼ χω πρὸς σέ, ὦ - “Εἰράχλεις, εἰδυῖα τοὺς 
γενγήσαντάς σε καὶ τὴν φύσιν τὴν σὴν ἐν τῇ παιδείᾳ 
καταμαϑοῖσα, ἐξ ὧν ἐλπίζω, εἶ τὴν πρὸς ἐμὲ ὁδὸν 
τράποιο, σφύδο᾽, ἄν σε τῶν καλῶν καὶ σεμγῶν ἐργά-. 
τὴν ἀγαϑὸν γενέσϑαι καὶ ἐμὲ ἔτι πολὺ ἐντιμοτέραν καὶ 
ἐπὶ ἀγωϑοῖς ἀμ ενανεέρον φαγῆναι. οὐκ ἐξαπατήσω 
δέ σε προθιμίοις ἡδονῆς, ἀλλ ἧπερ οἱ ϑεοὶ διέϑεσαν 

ΔΒδτὰ ὄντα διηγήσομαι μετ᾽ ἀληϑείᾳς. τῶν γὰρ ὄντων 

24. διέση ΠΡυὶ Ρἐδυΐαιιθ οατα ϑίοθᾶθο, Ρϑποὶ δὲ ἔσῃ γεῖ δεήση. 
Θιιοῖ ρυοθάθηηι5 ἢ διεοίση τοὶ δεοίσεις ψαδτηι ἴῃ ἀεὶ ἔση πναϊαῖατ, 
510. Πγεὶ ἃ 6 βεριμα δάν- ΑἸοΙΡδ. Ρ. 144. ὅτι οὐδὲν δεήσει, 
ὑμᾶς ἰδές περὶ τῆς ἀστρατείας βοηϑ εῖν ἢ τούτων τινὰς δεῖτ' 
“έῴ, εἴωε αὖ πκονα τὴΨ» ψῆφον διδόν τάς. τερίθ. ἤῦπο βοχίρίιμῃ δεοέσεε,, 
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ἀγαϑῶν χαὶ καλῶν οὐδὲν ἄνευ πόνου καὶ ἐπιμελείας 
ϑεοὶ διδόασιν ἀνθρώποις, ἀλλ΄ εἴτε τοὺς ϑεοὺ ς ἵλεως 
εἶναί σοι βούλει, ϑεραπευτέον τοὺς ϑεούς, εἶτε ὑπὸ φίέ- 
λων ἐθέλεις ἀγαπᾶσϑαι, τοὺς φίλους εὖξ ἐργετητέον, εἴτε 
ὑπό τινὸς πόλεως δεν μεῖς τιμᾶσθαι, τὴν πόλιν ὠφε- 
λητέον., εἴτε ὑπὸ τῆς Ελλάδος πάσης ἀξιοῖς ἐπὶ ἀρετῇ 
ϑαυμάξεσϑαι, τὴν λλάδα πειρατέον εὖ ποιεῖν, εἴτε 
γῆν βούλει σοι καρποὺς ἀφϑόνους φέρειν, τὴν γῆν 
ϑεραπευτέον, εἴτε ἀπὸ βοσχηιιάτων οἴει δεῖν πλουτίζε- 
σϑαι, τῶν βοσκημάτων ἐπιμελητέον, εἴτε διὰ πολέμου 
ὁρμᾷς αὔξεσϑαι καὶ βούλει δύνασθαι τούς τε φίλους 
ἐλευϑεροῦν καὶ τοὺς ἐχϑροὺς χειροῦσϑαι, τὰς πολειι- 
κὰς τέχνας αὐτάς τε παρὰ τῶν ἐπισταμένων μαϑητέον 
καὶ ὅπως αὐταῖς δεῖ χρῆσϑαι, ἀσκητέον. εἰ δὲ καὶ τῷ 
σώματι βούλει δυνατὸς εἰναι τῇ γνώμῃ, ὑπηρετεῖν, ἐϑι- 
στέον τὸ σῶμα καὶ γυμναστέον σὺν πόνοις χαὶ ἱδρῶτι. 
καὶ ἢ ΪΚαχία βμιβαμμοσι εἶπεν, ὡς φησι Πρύδικος,5 9 
᾿Εννοεῖς, ὦ Ἡράχλεις, ς χαλεπὴν χαὶ μακρὰν »δὸν ἐπὶ 
τὰς εὐφροσύν ας ἢ γυνή “ αὕτη διηγεῖται; ἐ ἐγὼ δὲ ῥᾳ- 
δίαν χαὶ βραχεῖαν ὁδὸν ἐπὶ τὴν εὐδέμεόναν ἄξω σε. 
καὶ ἢ “Πρετὴ εἶπεν, Ὦ τλῆμιον, τί δὲ σὺ ἀγαϑὸν ἔχεις ;30 
ἢ τί ηδὺ οἶσϑα μηδὲν τούτων ἕνεχα πράττειν ἐϑέλου-- 
σα; ἥτις οὐδὲ τὴν τῶν ἡδέων ἐπιϑυμίαν ἀναμένεις, ἀλ- 
λὰ πρὶν ἐπρϑυ μασι πάντων ἐμιτιίπλασαι, ποὶν μὲν πει- 
γῆν ἐσθίουσα, πρὶν δὲ διψῆν πίνουσα, καὶ ἵνα μιὲν ἡδέως 
φάγῃς, ὀψοποιοὺς μηχανωμένη, ἵἕγα δὲ ἡδέως πίνῃς, 
οἴνους τε πολυτελεῖς παρασχευσάζη χαὶ τοῦ ϑέρουις χιό- 
γα περιϑέουσα ζητεῖς, ἵνα δὲ καϑυπνώσῃς ἡδέως, οὐ 
μόνον τὰς χλίνας μαλαχάς, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπόβαϑρα 
ταῖς κλίναις παρασχευάζῃ. οὐ γὰρ διὰ τὸ πονεῖν, ἀλ- 
λὰ διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν ὅ,τι ποιῇς ὕπγου ἐπιϑυμεῖς. τὰ 
δ᾽ ἀφροδίσια πρὸ τοῦ δεῖσϑαι ἀγαγκάζεις » πάντα μη- 
χανωμένη χαὶ γυναιξὶ τοῖς ἀν δράσι, χϑωμένη" οὕτω γὰρ 
παιδεύεις. τοὺς «σεαυτῆς φίλους , τῆς μὲν νυχτὸς ὑβρί- 
ζουσα, τῆς δ᾽ ἡμέρας τὸ χρησιμώτατον καταχοιμίζουσα, 
ἀϑάνατος δὲ οὖσα ἐχ εύτν μὲν ἀπέῤῥιψαι, ὑπὸ δὲ ἀν-81 
ϑρώπων ἀγαϑῶν ἀτιμάϊζ ΔΝ τοῦ δὲ πάντων ἡδίστου 
ἀχούσματος, ἐπαίνου σεαυτῆς, ἀνήχοος εἶ, καὶ τοῦ πάν-- 
τῶν ἡδίστου ϑεώματος ἀϑέατος" οὐδὲν γὰρ πώποτε 
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σεκυτῆς ἔργον χαλὸν τεϑέασαι. τίς δ᾽ ἄν σοι ᾿οὐσῃ 
τι πιστεῖ σειε; τίς δ᾽ ἂν δεομένῃ τινὸς ἐπαρχέσειεν; ἢ 
τίς ἂν εὖ φρονῶν τοῦ σοῦ ϑιάσου τολμήσειεν εἶναι ; οὗ 
γέοι μιὲν ὄντες τοῖς σιύμασιν ἀδύνατοί εἰσι, πρεσβύτε- 
ροοιε δὲ γενόμενοι ταῖς ψυχαῖς ἀνόητοι, ἀπόνως μὲν }ι- 
παροὶ διὰ νεύτητος φερόμενοι, ἐπιπόνως δὲ αὐχμηροὶ 
δὰ γήρως περῶντες, τοῖς μὲν πεπραγμένοις αἰσχυνόμε- 
γοι, τοῖς. δὲ πραττομένοις βαρυνόμενοι, τὰ μὲν ἡδέα ἐν 

τῇ νεότητι διαδραμόντες, τὰ δὲ χαλεπὰ εἰς τὸ γῆρας 
82 ἀποϑέμενοι. ἐγὼ δὲ σύνειμι μὲν ϑεοῖς, σύνειμι δὲ ἀγ- 

ϑοώποις τοῖς ἀγαϑοῖς " ἔργον δὲ χαλὸν οὔτε ϑεῖον οὔτε 
ἀνθρώπινον χωρὶς ἐμοῦ γίγνεται. τιμῶμαι δὲ μάλιστα 
πάντων καὶ παρὰ ϑεοῖς καὶ παρὰ ἀνθρώποις οἷς προς- 
ἥκει, ἀγαπητὴ μὲν συνεργὸς τεχνίταις, πιστὴ δὲ ἐπκτος 
οἴχων δεσπόταις, εὐμεεν ὴς δὲ παφαστάτις οἰχέταις, ἀγ 
ϑὴ δὲ συλλήπιτρια τιῦν ἐν εἰρήνῃ πόνων, βεβαία δὲ τῶν 
ἐν πολέμῳ σύμμαχος ἔργων, ἀρίστη δὲ φιλίας κοινω- 

833γός. ἔστι δὲ τοῖς μὲν ἐμοῖς φίλοις ἡδεῖα μὲν καὶ ἀπρά- 
γμων σίτων καὶ ποτῶν ἀπόλαυσις " ἀνέχονται γάρ, ἕως 
ἂν ἐπιϑυμί, σωσιν αὐτῶν. ὕπνος δὲ αὐτοῖς πάρεστιν 
ἡδίων ἢ τοῖς ἀμόχϑοις , καὶ οὔτε ἀπολείποντες αὐτὸν 
ἄχϑον: ται οὔτε διὰ τοῦτον μεϑιᾶσι τὰ δέοντα πράττειν. 
καὶ οἱ μὲν νέοι τοῖς τῶν πρεσβυτέρων ἐπαίνοις χαίρου- 
σιν, οἱ δὲ γεραίτεροι ταῖς τῶν νέων τιμαῖς ἀγάλλονται, 
καὶ ἡδέως μὲν τῶν παλαιῶν πράξεων μέμν ἤνται, εὖ δὲ 
τὰς παρούσας ἥδονται πράττοντες, δι᾿ ἐμὲ φίλοι μὲν. 
θεοῖς. ὄντες, ἀγαπητοὶ δὲ φίλοις, τίμιοι δὲ πατρίσιν. 
ὅταν. δ᾽ ἔλϑη τὸ πεπριυμένον τέλος, οὐ μετὰ λήϑης 
ἄτιμοι χεῖνται, ἀλλὰ μετὰ μνήμης τὸν ἀεὶ χρόνον 
ὑμν οὕμενοι ϑάλλ ουσι. τοιαῦτά σοι, ὦ παῖ τοχέων ἀγα- 
ϑῶν Ἡράχλεις, ἔξεστι διαπονησαμένῳ τὴν μακάριστο- 

ϑάτάτην εὐδαιμονίαν κεχτῆσϑαι. οἵτω πῶς διώκει, Ἡροό- 

διχος τὴν ὑπ ““ρετῆς Ἡρακλέους παίδευσιν" ἐκόσμησε 
μέντοι τὰς γνώμας ἔτι μεγαλειοτέροις ὀήμασιν ἢ ἐγὼ 
γῦν. σοὶ δ᾽ οὖν ἄξιον, ὦ “Δρίστιππε, τούτων ἐνθυμου- 
μένῳ πειράσϑαί τι καὶ τῶν εἰς τὸν μέλλοντα χθόνον 
τοῦ βίου φροντίζειν. 



Π1Β. Π, ΟΑΡ. Π. 39 

ΟΑΡΟΌ Τ Π. 

Ἐαπαρευξϊξς ΒΙ πιαῖσὶ ἱγὰ ἔτι τ Ρἰδοδὲ οὲ Ῥἰο αι οδιιθ58 3 
ἄἀοοει. 

Τϊσϑόμενος δέ ποτε “Ταμπροχλέα τὸν πρεσβύτατον 
υἱὸν ἑαυτοῦ πρὸς τὴν μητέρα χαλεπαίνοντα, Εἰπέ μοι, 
ἔφη, ὦ παῖ, οἶσθά τιν ας ἀν ϑρώπους ἀχαρίστους κα- 
λουμένους ; Καὶ μάλα, ἔφη ὃ »εανίσκος. Καταμειιά- 
ϑηχας οὖν τοὺς τί ποιοῦντας τὸ ὄνομα τοῦτο ἀποχα- 
λοῦσιν; Ἔγωγε, ἔφη" τοὺς γὰρ εὖ παϑόντας,. ὅταν δυ- 
νάμενοι χάριν ἀποδοῦναι μὴ ἀποδῶσιν, ἀχαρίστους χα- 
λοῦσιν. (Λὐχοῦν δοχοῦσί σοι ἐν τοῖς ἀδίχοις καταλογί- 
ζεσϑαι τοὺς ἀχαρίστους ; Ἔμιοιγε, ἔφη. Ἤδη δέ ποτ᾽ 
ἐσχέψω εἰ ἄρα ὥςπερ τὸ ἀνδραποδίζεσϑαι τοὺς μιὲν φί- 
λους ἄδικον εἶναι δοχεῖ, τοὺς δὲ πολεμίους δίχαιον, οὔ- 
τῷ χαὶ τὸ ἀχαριστεῖν πρὸς μὲν τοὺς φίλους ἄδιχόν ἐστι, 
πρὸς δὲ τοὺς πολεμίους δίκαιον ; Καὶ μάλα, ἔφη " καὶ 
δοκεῖ μοι, ὑφ᾽ οὗ ἄν τις ἐν ὐϑὴν μμῳ φίλ ου εἴτε πο- 
λεμίου μὴ πειρᾶται χάριν ἀποδιδόναι, ἄδικος εἶναι. 
Οὐχοῦν, εἴ γε οὕτως ἔχει τοῦτο, εἴλεκρινεῖς τις ἂν εἴη 
ἀδιχία ἤ ἀχαριστία; “Συνωμολόγει. Οὐχοῦν ὅσῳ ἄν τις 
μείζω ἀγαϑὰ παϑὼν μὴ ἀποδιδῷ χάριν, τοσούτῳ ἀδε- 
κώτερος ἂν εἴη; Συνέφη χαὶ τοῦτο. Τίνας οὖν, ἔφη; 

ὑπὸ τίνων εὕροιμεν ἂν μείζονα εὐεργετημένους ἢ παῖ- 
δας ὑπὸ γονέων ; οὗς οἱ γονεῖς ἐκ τιὲν οὐκ ὄντων ἐποί- 
σαν εἶναι, τοσαῦτα δὲ χαλὰ ἰδεῖν καὶ τοσούτων ἀγα-- 
ϑῶν μετασχεῖν ὅσα οἱ ϑεοὶ παρέχουσι τοῖς ἀνϑρώποις " 
ἃ δὴ καὶ οὕτως ἡμῖν δοχεῖ “παντὸς ἄξια εἶναι ὥςτε 
πάντες τὸ καταλιπεῖν αὐτὰ πάντων μάλιστα φεύγομεν. 
χαὶ αἱ πόλ ες ἐπὶ τοῖς μεγίστοις ἀδικήμασι ζημέαν ϑά- 
γάτον πεποιήχασιν, ὡς οὐχ ἂν μείζονος. χαχοῦ ᾳφύβῳ 
τὴν ἀδιχίαν παύσοντες. χαὶ “μὴν οὐ τῶν γε ̓ ἀφροδι- 
σίων ἕνεκα παιδοποιεῖσϑαι τοὺς ἀνϑρώπους ὑπολαμβά- 
γεις, ἐπεὶ τούτου γε τῶν ἀπολυσόντων μεσταὶ μὲν αἱ 

4. τούτου γὲ φυδθθυῖξ ϑι:οθδθιβ νο]. ΠΠ. ν. 130. δἵ οπνῖββο 
γὲ Ῥαυῖβἰμουιιτν τητ8. (ὐπεϊονὶ τοῦ γε. Οἱ 5ἴπν}]6 δϑὶ υοᾷ οριῖ-- 
πνΐ σαΐχιιθ βουϊθαηὶ ΑμδΡᾶ8. ΤΥ, Θ. 8. τό γε δὴ Χειρισόφῳ, χαὶ 
Ξενοφῶντι μόνον διάφορον ἐν τῇ πορείᾳ ἐγένετο, ἡ τοῦ ἡγε- 
μόγος χάχωσις χαὶ ἀμέλεια, αδὶ ἀφιετίονοϑ τοῦτό τὲ δή. ΡΙὰ- 



- 
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ὁδοί, μεστὰ δὲ τὰ οἰκήματα. φανεροὶ δ᾽ ἐσμὲν καὶ 
σκοπούμιεν οι ἐξ ὁποίων ἂν γυναικῶν βέλτιστα ἡμῖν τέ- 
γα γένοιτο, αἷς συνελϑόντες τεκγοποιούμεϑα. χαὶ ὃ 

μέν γε ἀνὴρ τήν τὲ συντεχν οποιΐσουσαν ἑαυτῷ τρέφει 
χαὶ τοῖς μέλλου σιν ἔσεσϑαι παισὶ προπαρασχευάζει πάν- 
τα ὕσα ἂν οἴηται συνοίσειν αὑτοῖς πρὸς τὸν βίον, καὶ 
ταῦτα ὡς ἂν: δύν ται πλεῖστα. ἣ δὲ γυνὴ ὑποδεξαμέ- 
γὴ τὲ φέρει τὸ φορτίον τοῦτο, βαου βυβῥένη τε χαὶ χκιν- 
δεγεύουσα περὶ τοῦ βίου, χαὶ μετα ιδοῦϑά τῆς τροφῆς 
ἢ καὶ αὐτὴ τρέφεται, καὶ σὲν πολλῷ πόνῳ διενέγκα-- 
σα καὶ τεκοῦσα ἐὼν Ἀρ τε καὶ ἐπιμελεῖται, οὔτε προ σσρο τ 

πογϑυῖα οὐδὲν ἀγαϑὸν οὔτε γιγνῶσχον τὸ βρέφος ὑφ 
ὅτου εὖ πάσχει, οὐδὲ σημαίνειν δυνάμενον ὅ ὅτου δεῖται, 
ἀλλ᾽ αὐτὴ στοχειξ Σοιιένῃ τά τε συμιφἔροντα καὶ τὰ κεχα- 
ρισμένα πειρᾶται ἐξήλήρυδν: καὶ τρέφει. πολὺν χρόνον 
καὶ ἡμέρας καὶ νυχτὸς ὀποβένοθδα πονεῖν, οὐχ εἶδυῖα 
τίνα τούτων χάριν ἀ ἀπολήινεται. καὶ οὐχ ἀρκεῖ ϑρέψαι 
μόνον, ἀλλὰ χκαὶ ἐπειδὰν δόξωσιν ἱκανοὶ εἶναι οἱ παῖ- 
δὲς μανϑάνειν τι, ἃ μὲν ἄν αὐτοὶ ἔχωσιν οἱ γονεῖς 
ἀγαϑὰ πρὸς τὸν βίον διδάσχουσιν, ἃ δ᾽ ἂν οἴωνται 
ἔΐλλον ἱχαγώτερον εἶναε διδάξαι, πέιπουσι ποὺς τοῦτον 
δαπωμῦντες, καὶ ἐπιειελοῦνται πάντα ποιοῦγτες ὅπως 
ἄν οἱ παῖδες, εὐὐτοῖς γένωνται ὡς δυνατὸν βέλτιστοι. 
πρὸς ταῦτα ὃ γεανίσχος ἕφη ; ᾿ἄλλά τοι εἰ χαὶ ταῦτα 
πάντα πεποίηκε καὶ ἄλλα τούτων πολλαπλάσια, οὐδεὶς 
ἂν δύναιτο αὐτῆς ἀνασχέσϑαι τὴν χαλεπότητα. καὶ 
ὃ Σωχράτης, Πότερα δὲ οἴξι, ἔφη, ϑηρίου ἀγριότητα 
δεςφορωτέραν εἶναι ἢ μητρός; Ἐγὼ μὲν οἶμαι, ἔφη, 

τοιὶβ ΕΠ γ ἄθπι. ». 291. Αἥ. ἀλλὰ μὴν τό γε εὖ οἶδα, ὅτι οὔτε 
Ευϑύδημος οὔτε Τονυσόδωρος ἣν ὃ εἰπὼν ταῦτα, εχ ἀπὸ 5ὰο-- 
εὐνήν δὲ πανδιανεε ΒΕΚΚεῦης, ιοᾷ 5ἴαι σα ϊἴαιιθ οὕμπν ΟῚ 
Ῥοϊτιϊεὶ Ρ. 305. 6. τόδε δὴ χαταγοητέον ἰδόντι ξυναπάσας τὰς 
εἰρημένας ἐπιστήμας. ὅτι πολιτιχή γε αὐτῶν οὐδεμίᾳ ἀνεφά- 
νὴ. τϑοερίο δχ «παϊίιον ΠΡυῖβ., τιν ᾿Ἰθσθιθῖιν τό γε. ΑΒ Βΐβ 
Ραμ ττὰ ἀϊνευβα βιμνὶ ΤᾺ] ἀτια]ε Πομιοςι με πὶς μος Ρ- 964. 12. 
εἰ μὴ διὰ τὸ χαὶ τὸς ΠΙὰ. σεζο δὶ οι εὐ πονὰ υτάθαπιτ 
φιδον Ῥτὸ οἂρῖτι νδυϊονιπυ, ποιαπ τὸν ργορυίιην 6856. ᾿πῆπηδθ 
ἀθίατ πἰδῖσν Ἀτίλθι! Ὁ γῸ  ἸΗδαμιλρλεων δῖ ΟἸΙἸοββονὰ δά Πίιοάουξ 
Η!. 50. ἀβουϊρίυμ ἰὼ ςοάϊςε ΟἸανοπιομῖδηο : πεζῇ μὲν διελϑεῖν 
ἀδύνατον, σχεδίαις δὲ οὐ χρῶνται] ὁμοίως ἀδύνατον, ὅτε 
ταῖς οὗ χρῶνται. Αραιβῖαβ Ρ. 82. Ο. χαὶ ἔστελλε χαὶ τούς. 
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μητρὸς ,τῆς γ τοιαύτης. ἪἮδη πώποτε, οὖν ἢ δαχοῖ- 
σα χκαχὸν τί σοι ἐπ βρρ. 1 λαχτίσασα, οἷα ὑπὸ ϑηρίων 
ἤδη πολλοὶ ἔπαϑον; 13 χλλὰ γὴ Δία, ἔφη, λέγει ἃ οὖχ 8 
ἄν τις ἐπὶ τῷ βίῳ παντὶ βούλοιτο ἀμ ποίς. Σὺ δὲ πό-᾿ 
σα; ἔφη ὃ “Σωχράτης, οἴεε ταύτη δυςάνεχτα καὶ τῇ 
φωνῇ καὶ τοῖς ἔργοις ἐχ παιδίου δυςχολαίνων καὶ Τιιέ- 
ρὰς καὶ γυχτὸς πράγματα παρασχεῖν, πόσα δὲ λυπῆσαι 
κάμνων ; : “λλ οὐδεπώποτε αὐτήν, ἔφη; οὔτ᾽ εἶπα οὔτ᾽ 
ἐποίησα οὐδὲν ἐφ᾽ ᾧ ἦσχύνϑη. Τί ὁ; οἴει, ἔφη; .χα- 9 
λεπώτερον εἶναί σοι ἀκούειν ὧν αὐτὴ λέγει ἢ τοῖς ὑπο- 
κριταῖς, ὅταν ἐν ταῖς τραγῳδίαις ἀλλήλους τὰ ἔσχατα 
λέγωσιν; Αλλ οἶμαι, ἐπειδὴ οὐχ οἴονται τῶν λεγόντων 
οὔτε τὸν ἐλέγχοντα ἐλῶ 'χξιν, ἵνα ζημιώσῃ, οὔτε τὸν ἀπει- 
λοῦντα ἀπειλεῖν, Ἷ ἵνα καχόν τι ποιήσῃ, ῥᾳδίως φέρουσι. 
Σὺ δ᾽ εὖ εἰδὼς ὅτι ἃ λέγει σοι ἧ μήτηρ οὐ μόνον. οὐ- 
δὲν καχὸν γοοῖσα λέγει, ἀλλὰ καὶ βουλομιένη σοι ἀγα- 
ϑὰ εἶναι ὅσα οὐδενὶ ἄλλῳ » χαλεπαίνεις: ἢ γομέξζεις χκα- 
κόγουν τὴν εἡτέρα σοι εἶναι : Οὐ δῆτα, ἔφη; τοῦτό γε10 
οὐχ οἴομαι. καὶ ὃ Σωκράτης Ρ διξοδδι, ἔφη, σὺ ταύ- 
την, εὔνουν τέ σοι οὖσαν καὶ ἐπιμελομένην ὡς μάλιστα 
δύναται κάμνοντος ὕπως ὑγιαγεῖς τε καὶ ὕπως τῶν ἐπι-- 
τηδείων μηδενὸς ἐνδεὴς ἔσῃ, καὶ πρὸς τούτοις πολλὰ 
τοῖς ϑεοῖς εὐχομιένην ἀγαϑὰ ὑπὲρ σοῦ καὶ εὐχὰς ἀποδι- 
δοῦσαν, χαλεπὴν εἶναι φής; ἐγὼ μὲν οἶμαι, εἰ τοιαύτην 
μὴ δύνασαι φέρειν μητέρα, εν αϑά σε οὐ δύγασϑαι 
φέρειν. εἰπὲ δέ μοι, ἔφη, πότερον ἄλλον τινὰ οἴει δεῖν11 
ϑεραπεύειν ἢ παρεσχείασαι μηδενὶ ἀνϑοώπων πειρᾶ- 
σϑαι ἀρέσχειν, μηδ᾽ ἕπεσϑαι μηδὲ πείϑεσϑαι μήτε 
στρατηγῷ μήτε, ἄλλῳ ἄρχοντι; Ναὶ μὰ δύ ἔγωγε, ἔφη. 
Οὐχοῦν, ἔφη ὃ Σωχράτης, καὶ τῷ γείτονι βούλει σὺ 
ἀρέσχειν, ἵνα. σοι καὶ πῖρ ἐναΐῃ, ὅταν τούτου δέῃ, καὶ12 
ἀγαϑοῦ τέ σοι γίγνηται συλλήπτωρ χαὶ ἄν τι σφαλλό- 
μενος τύχῃς, εὐνοϊχῶς ἐγγύϑεν βοηϑῇ σοι; Ἔχγωγε, ἔφη. 
1ί δέ ; συνοδοιπόρον ἢ σύμπλουν, ἢ εἴ τῳ ἄλλῳ ἐν- 
τυγχάνοι, οὐδὲν ἀν σοι διαφέροι φίλον 1 ἢ ἐχϑρὸν, γενέ- 
σϑαι, ἢ καὶ τῆς παρὰ τούτων εὐνοίας οἴξι δεῖν ἐπιμιε-- 
λεῖσϑαις Ἔγωγε, ἔφη. πῆα τούτων μὲν ἐπιμελεῖσϑαι 18 
παρεσκεύασαι, τὴν δὲ μητέρα τὴν πάντων μάλιστά σὲ 
φιλοῦσαν οὐχ οἴει δεῖν ἐπστμιὰς γάκων . οὐχ οἶσϑ᾽ ὕτι χαὶ 
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ἢ πόλις ἄλλης μὲν ἀχαριστίας οὐδεμιᾶς ἐπιμελεῖται οὐ- 
δὲ δικάζει, ἀλλὰ περιορᾷ τοὺς εὖ πεπονϑύτας χάριν 
οὐκ ὅκα δξντας; ἐὰν δέ τις γονέας μὴ ϑεραπεύῃ Ἃ τού- 
τῳ δίχην τὲ ἐπιτίϑησι καὶ ἀποδοκιμάζουσα οὐκ ἐᾷ «ἄρ- 
χειν τοῦτον, ὡς οὔτε ἂν τὰ ἱερὰ εὐσεβῶς ϑυόμενα ὑπὲρ 
τῆς πόλεως τούτου ϑύοντος οὔτε ἄλλο καλῶς καὶ δι- 
καίως οὐδὲν ἂν τούτου πράξαντος ; καὶ »ὴ Ζία ἐάν τις 
τῶν γονέων τελ ευτησάντων τοὺς τάφους μὴ χοσμῇ, καὶ 
τοῦτο ἐξετάζει ἥ πόλις ἐν ταῖς τῶν ἀρχόντων δοκιμα- 

14σίαις. σὺ οὖν, ὦ παῖ; ἂν σωφρονῇς, τοὺς μὲν ϑὲε- 
οὺὑς παραιτήσῃ συγγνιυμονάς σοι εἶναι εἴ τι παρημέλης- 
κας τῆς μητρός, μή σὲ χαὶ οὗτοι νομίσαντες ἀχάριστον 
εἶναι οὐκ ἐϑέ) ωσιν εὖ ποιεῖν. τοὺς δὲ ἀνϑρώπους αὖ 
φυ λάξῃ μή σε αἰσϑόμενοι τῶν γονέων ἀμελοῦντα πάγ-- 
τες ἀτιμάσωσιν » κᾷτα ἐν ἐρημίᾳ φίλων ἀναφανῇς. εἶ 
γάρ σε ὑπολ άβοιεν πρὸς τοὺς γονεῖς ἀχάριστον εἶναι, 
οὐδεὶς ἂν νομίσειεν εὖ σὲ ποιήσας χάριν ἀπολήψεσϑαι. 

σΟΑΡΥΟΌΤ Π|. 

Ἐνγαῖγεβ ἑηνίοθμπι δὲ ἱγαῖοβ ρ]δοδὶ, εἴ οοποογάίδπι ὈΟπΊ 6 Π- 
ἄαι δοογαῖββ. 

1 “Χαιρεφῶντα δέ ποτε καὶ “Χαιρεχράτην, ἀδελφὼ μὲν 
ὄντε ἀλλήλοιν, ἑαυτῷ δὲ γνγωρίμω ; αἰσϑόμενος διαφε- 
ρομένω, ἰδὼν τὸν Χαιρεκράτην; Εἰπέ μοι; ἔφη, ὦ 
“Χαιρέχρατες, οὐ δήπου χαὶ σὺ εἶ τῶν τοιούτων ἀνϑρώ- 
πῶν οἵ χρησιμώτερον νομίζουσι χρήματα ἢ ἀδελφούς; 
καὶ ταῦτα τῶν μὲν ἀφρόνων ὄντων, τοῦ δὲ φρονίμου, 
καὶ τῶν μὲν βοηϑείας δεομεέν ων, τοῦ δὲ βοηϑεῖν δυνα- 
μένου, καὶ πρὸς τούτοις τῶν μὲν πλ ειόνων ὑπαρχόντων, 

2 τοῦ δὲ ἑνός. ϑαυμαστὸν δὲ καὶ τοῦτο, εἴ τις τοὺς μὲν 
ἀδελφοὺς ζημίαν ἡγεῖται, ὅτι οὐ χαὶ τὰ τῶν ἀδελφῶν 
χέχτηται, τοὺς δὲ πολί ίτας οὐχ ἡγεῖται ζημίαν, ὅτι οὐ 
χαὶ τὰ τῶν “πολιτῶν ἔχει , ἀλλ ἐνταῦϑα μὲν δύναται 
λογίξ ζεσϑαι ὅτι κρεῖττον σὺν πολλοῖς οἰκοῦντα ἀσφαλῶς 
τἀρχοῦντα ἔχειν ἢ μόνον διαιτώμενον τὰ τῶν πολιτῶν 
ἐπιχιν δύνως πάντα χεχτῆσϑαι" ἐπὶ δὲ τῶν ἀδελῳ ῶν τὸ 

3 αὐτὸ τοῦτο ἀγνοοῦσι. καὶ οἰχέτας μὲν οἱ δυνάμενοι Ἐξ. “ν δδ΄)θἧἠ κῃ.» ἀπ ῷὸοόῪο "-.0 π᾿ “π-Ξ σὺ -“:ι: »ῷ'Ὺὸγ) οὐ “ἌἸ κν , ἘὼΠΕ κἐῷΦο''ὸ φϑι, οὖ΄, τὧὸὖὐὶ δ “ νσ 6δπὶὶ “9 σσο τὰὶ΄ὸὌ “π “ἘΞ κἐὩἃ. οὐ .»5 τ:ὐ'͵': ὅτῷᾶξ ,΄ἰ τὼς ὅδόὸ ἂΥδν᾽σ ὅὄςξ'. τῖς-, 
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ὠνοῦνται, ἵνα. συνεργοὺς ἔχωσι, καὶ φίλους χτιῦνται; 
ὡς βοηϑῶν δεόμενοι, τῶν δ᾽ ἀδελφών ἀμελοῦσιν, ὡς- 
εἴ ἐχ πολιτῶν μὲν γιγνομένους φίλους, ἐξ ἀδελφῶν, δὲ 
οὐ γιγνομένους. καὶ μὴν προς φιλίαν μέγα μὲν ὑπάρ-- 

ζει τὸ ἐκ τῶν αὐτῶν φῦναι, μέγα δὲ τὸ ὁμοῦ τραφῆ- 
γαι, ἐπεὶ χαὶ τοῖς ϑηρίοις πόϑος τις ἐγγίγνεται τῶν 
συντρόφων’ πρὸς δὲ τούτοις καὶ οἱ ἄλλοι ᾿ἄνϑρωποι 

 τιμῶσί τε μᾶλλον τοὺς συναδέλφους ὦ ὄντας τῶν ἀναδέλ- 
φων καὶ ἧττον τούτοις ἐπιτίθενται. καὶ ὃ Χαιρεχρά- 
της εἶπεν, .4λλ εἰ μέν, ὦ “Σώχρατες, μὴ μέγα εἴη τὸ 
διάφορον, ἴσως ἄν δέοι φέρειν τὸν ἀδελφὸν καὶ μὴ 
μιχρῶν ἕνεχα φεύγειν " ἀγαϑὸν γάρ, ὥςπερ καὶ σὺ λέ- 
γεις, ἀδελφὸς ὧν οἷον δεῖ" ὅπότε “μέντοι παντὸς ἐνδέοε 
χαὶ πᾶν τὸ ἐναντιώτατον εἴη, τί ἄν τις ἐπιχειροίη τοῖς 
ἀδυνάτοις ; καὶ ὃ “Σωκράτης ἔφη, Πότερα δέ, ὦ ὖ Χαι- 
ρέχρατες, οὐδενὶ ἀρέσαι, δύναται Χαιρεφῶν, ὥςπερ οὐδὲ 
σοί, ἢ ἔστιν οἷς καὶ πάνυ ἀρέσκει; Ζιὰ τοῦτο γάρ τοι, 
ἔφη; ( “Σώκρατες , ἀξιόν ἔστιν ἐμοὶ μισεῖν αὐτόν, ὅτι 
ἄλλοις μιὲν ἀρέσκειν δύναται, ἐμοὶ δέ, ὅπου ἂν παρῇ, 
πανταχοῦ καὶ «ἔργῳ καὶ «λόγῳ ζημία μᾶλλον ἢ ὠφέλειά 
ἐστιν. “46 οὖν, ἔφη ὃ Σωχράτης, ὥςπερ ἵππος τῷ 
ἀνεπιστήμονι μέν, ἐγχειροῦντι δὲ χρῆσϑαι ζημία ἐστίν, 
οὕτω καὶ ἀδελφός, ὅταν τις αὐτῷ μὴ ἐπιστάμενος ἐγ- 
χειρῇ χρῆσϑαι, ζημία ἐστί; Πῶς δ᾽ ἂν ἐγώ, ἔφη ὃ 
αιρεχράτης, ἀνεπιστήμων εἴην ἀδελφῷ χρῆσϑαι, ἐπι-- 

στάμεγνός γε χαὶ εὖ λέγειν τὸν εὖ λέγοντα καὶ εὖ ποι- 
εἴν τὸν εὖ ποιοῦντα ; τὸν μέντοι καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ 
πειριύμενον ἐμὲ ἀνιᾶν οὐχ ἂν δυναίμην οὔτ᾽ εὖ λέγειν 
οὔτ᾽ εὖ ποιεῖν, ἀλλ οὐδὲ πειράσομαι. χαὶ ὃ Σωκρά- 
της ἔφη, Θαυμαστά γε λέγεις, (ὦ Χαιρέχρατες, εἶ χύνα 
μέν, εἴ σοι ἦν ἐπὶ προβάτοις ἐπιτήδειος καὶ τοὺς μὲν 
ποιμένας ἠσπάζετο, σοὶ δὲ προςιόντε ἐχαλέπαινεν, ἀμε- 
λήσας ἂν τοῦ ὀργίζεσϑαι. ἐπειρῦ εὖ ποιήσας πραῦγειν 
αὐτόν, τὸν δὲ ἀδελφὸν φὴς μὲν μέγα ἂν ἀγαϑὸν εἶναι 
ὄντα πρὸς σὲ οἷον δεῖ, ἐπίστασϑαι δὲ ὁμολογῶν καὶ εὖ 
ποιεῖν καὶ εὖ λέγειν οὐχ ἐπιχειρεῖς μηχανᾶσϑαι ὕες 
σοι ὡς βέλιστος ἔσται. χαὶ ὃ “Χαιρεχράτης, “Ιἐδοικα, τὸ 
ἔφη, (ὦ Σώχρατες, μὴ οὐχ ἔχω ἐγὼ τοσαύτην σοφίαν 
ὡςτε Χαιρεφῶντα ποιῆσαι πρὸς ἐμὲ οἷον δεῖ, Καὶ μὴν 
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οὐδέν γε ποιχίλον, ἔφη ὃ Σωχράτης, οὐδὲ χαινὴν δεῖ 
ἐπὶ αὐτόν, ὡς, ἐμοὶ δοχεῖ, μηχανᾶσϑαι, οἷς δὲ καὶ σὺ 
ἐπίστασαι αὐτὸς οἴομαι ἂν αὐτὸν ἁλόντα περὶ 1 πολλοῦ 

11ποιεῖσϑαί σε Οὐχ ἂν φϑάνοις, ἔφη; λέγων, εἰ τι 
ζσϑησαί με φίλτρον ἐπιστάμενον ὃ ἐγὼ εἰδὼς λέληϑα 
ἐμαυτόν; “έγε δή μοι, «ἔφη; εἰ τινὰ τῶν γνωρίμων 
βούλοιο, κατερ) άσασϑαι, ὅπότε ϑύοι, καλεῖν σε ἐπὶ δεῖ- 
πλοῦ, τί ἂν ποιοίης ; ἰδοὺ ὅτι χατάρχοιμιι ἂν τοῦ αὐ- 

12τός, ὅτε ϑύοιμι, καλεῖν ἐκεῖνον. Εἰ δὲ βούλοιο τῶν φί- 
λων τινὰ προτρέψασϑαι, ὁπότε ἀποδημιοίη »; ἐπιμελεῖς 
σϑαι τῶν σῶν, τί ἂν ποιοίης ; “1ηλ ον. ὅτι πρότερος ἂν 
ἐγχειροίην ἐπιμελεῖσϑαι τῶν ἐχείνου, ὅπότε ἀποδημοίη. 

1311 δὲ βούλοιο ξένον ποιῆσαι ὑποδέχεσϑαι σεαυτόν, ὑπό- 
τε ἔλϑοις εἰς τὴν ἐχείνου, τί ἂν ποιοίης ; Ζῆλον ὅτι χαὶ 
τοῦτον πρότερος ὑποδεχοίμιην ἄν, ὁπότε ἔλϑοι ᾿ϑήναζε. 
χαὶ εἴ 7 βουλοίμην αὐτὸν προϑυμεῖσϑαι διαπράττειν 
μοι ἐφ᾽ ἃ ἥκοιμι, δῆλον ὅτι καὶ τοῦτο δέοι ἂν πρότε- 

Ἰάρον αὐτὸν ἐχείνῳ ποιεῖν. ΠΠΙάντ᾽ ἄρα σΐγε τὰ ἐν ἀν- 
ϑρώποις, φίλτρα ἐπιστάμενος πάλαι ἀπεχρύπτου. ἢ 
ὀκνεῖς, ἔφη; ἄρξαι, μὴ αἰσχρὸς φανῇς, ἐὰν πρότερος 
τὸν ἀδελφὸν εὖ ποιῇς; καὶ μὴν πλείστου γε “δοκεῖ ἀνὴρ 
ἐπαίνου ἄξιος εἶναι; ὃς ἂν φϑάνῃ τοὺς μὲν πολεμίους 
καχῶς ποιῶν, τοὺς δὲ «φίλους εὔερ) “τῶν. εἶ μὲν οὖν 
ἐδόχει (οι Χαιρεφῶν ἡγεμονιχώτερος εἶναι σοῦ πρὸς 
τὴν πρᾶξιν ταύτην, ἐχεῖνον ἂν ἐπειρώμην πείϑειν πρό- 
τέρον ἐγχειρεῖν τῷ σὲ φίλον ποιεῖσθαι" γῦν δέ μοι σὺ 

15δοχεῖς ἡγούμενος. “μᾶλλον ἂν ἐξ ξεργάζεσϑαι τοῦτο. καὶ 
ὗ “αιρεχράτης εἶπεν, ἄτοπα λῆ γεις, ώ Σώκρατες," χαὶ 
οὐδαμῶς πρὸς σοῦ, ὅς γε χελεύεις ἐμὲ γειύτερον ὄντα 
καϑὴ γεῖσϑαι. καίτοι τούτου γε παρὰ πᾶσιν ἂν ϑρώποις 
τἀναντία γομίςεται, τὸν πρεσβύτερον ἡγεῖσϑαι ἐρήμου 

θχκαὶ ἔργου καὶ λόγου. Πῶς; ἔφη ὃ Σωχράτης" ὃ γὰρ 
χαὶ ὁδοῦ παραχωρῆσαι τὸν ,Ῥεώτερον τῷ εὐδία αν 
συντυγχάνοντι πανταχοῦ γομίζεται χαὶ καϑήμενον ὑπα- 
γαστῆναι καὶ κοίτῃ μαλαχῇ τιμῆσαι χαὶ λόγων ὑπεῖ- 
ξαι; ὠγαϑέ, μὴ, ὕκγει;, ἔφη, ̓ ἀλλ ἐγχείρει τὸν ἀνόρα κα- 
ταπραὔνειν" καὶ πάνυ τάχυ σοι οὐδ κον τόν μεν ϑονκαν οὐχ ὁρᾷς 

(ὡς φιλότιμός ἐστι καὶ ἐλευϑέριος; τὰ μὲν γὰρ πον οὰ 

ἀγϑρώπια οὐκ ἂν ἄλλως μᾶλλον ἕλοις ἢ εἰ δοίης τε, 

ἂμ “ 

ΨΚ «(ὦ ---͵ 
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τοὺς δὲ χαλοὺς κἀγαϑοὺς ἀνθρώπους προςφιλῶς χρώ- 
μένος μάλιστ, ἄν κατεργάσαιο. χαὶ ὃ Χαιρεχράτηςϊ7 
εἶπεν, ᾿Ἐὰν οὖν ἐμιοῦ ταῦτα ποιοῦντος ἐχεῖνος μηδὲν 
βελτίων. γίγνηται: Τί γὰρ ἄλλο, ἔφη ὃ Σωχράτης, ἢ 
κινδυγεύσεις ἐπιδεῖξαι σὺ μὲν χρηστός τε καὶ φιλάδελ- 
φος ἐΐναι, ἐχεῖγος δὲ φαῦλός τε χαὶ οὐχ ἄξιος εὔεργε- 
"σίας : ἀλλ᾽ οὐδὲν οἶμαι τούτων ἔσεσϑαι" γομίζω γὰρ 
αὐτόν, ἐπειδὰν αἰσϑηταί σε προχαλούμενον ἑαυτὸν εἷς 
τὸν ἀγῶνα τοῦτον, πάνυ φιλονεικήσειν, ὅπως περιγένη- 
ταί σου καὶ λόγῳ χὰ ἔργῳ εὖ ποιῶν. γῦν μὲν γὰρ οὔ-18 
τως, ἕφη; διάχεισθον, ὥςπερ εἶ τὼ χεῖρε, ἃς ὃ ϑεὸς 
ἐπὶ τὸ συλλαμβάνειν ἀλλήλαιν ἐποίησεν, ἀφεμένω τού- 
του τράποιντο πρὸς τὸ ὁ κεβώλυδιν ἀλλήλω, ἢ εἶ τὼ 
πόδε ϑείᾳ μοίρ πεποιημένω ποὸς τὸ συνεργεῖν ἀλλή- 
λοιν, ἀμελήσαντε τούτου ἐιιποδίζοιεν ἀλλήλω. οὐχ ἂν19 
πολλὴ ἀμαϑία εἴη καὶ χαχοδαιμονία τοῖς ἐπὶ ὠφελείᾳ 
πεποιημένοις ἐπὶ βλάβῃ χρῆσϑαι; χαὶ μὴν ἀδελφώ 7, 
ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, ὃ ϑεὸς ἐποίησεν ἐπὶ μείζονι ὠφελείᾳ ἀλ-- 
λήλοιν ἢ Ζεῖρέ τε χαὶ πόδε καὶ ὀφϑαλμὰ καὶ τὰλ λα γε ὅσα 
ἀδελφὰ ἔφυσεν ἀγϑρώποις. χεῖρες μὲν γάρ, εἰ δέοι αἷ- 
τὰς τὰ πλέον ὀργιιᾶς διέχοντα ἅμα ποιῆσαι, οὐχ ἂν 
δύναιντο, πόδες δὲ οὐδ᾽ ἂν ἐπὶ τὰ ὀργυιὰν διέχοντα 
ἔλϑοιεν ἄωρι ὀφϑαλμοὶ δὲ οἱ χαὶ δοχοῦντες ἐπὶ πλεῖ- 
στον ἐξιχγεῖσϑαι οὐδ᾽ ἂν τῶν ἔτι ἐγγυτέρω ὄντων τὰ 
ἔμπροσϑεν ἅμα καὶ τὰ ὄπισϑεν ἰδεῖν δύναιντο " ἀδελ-- 
φὼ δὲ φίλω ὄντε καὶ πολὺ διεστῶτε πράττετον ἅμα χαὶ 
ἐπὶ ὠφελείᾳ ἀλλήλοιν, 

6 .: ἘΠ ΨΕ 

Πώω δυνϊοϊταρ Ῥτειΐο. 

Ἤκουσα δέ ποτε αὐτοῦ χαὶ περὶ φίλων δικλεγομέξ- ἡ 
γου ἐξ ὧν ἔμοιγε ἐδόχει μάλιστ᾽ ἄν τις ὠφελεῖσϑαι 

πρὸς φίλων χτῆσίν τε καὶ χρείαν. τοῦτο μὲν γὰρ δὴ 
πολλῶν ἔφη ἀκούειν, ὡς πάντων κτημάτων χράτι- 
στον εἴη φίλος σαφὴς καὶ ἀγαϑός" ἐπιμελομένους δὲ 
παντὸς μᾶλλον ὁρᾶν ἔφη τοὺς πολλοὺς ἢ φίλων χτή- 
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σεως. χαὶ. γὰρ οἰκίας καὶ ἀγροὺς καὶ ἀνδράποδα καὶ β 
βοσκν, ματα, χαὶ σχεΐη κτωμένους τε ἐπιμελῶς ϑρᾶν͵ ἔφη 
χαὶ τὰ ὄντα σώζειν πειριυμένους, 4ίλον δέ, ὃ μέγιστον 
ἀγαθὸν εἶναί φάσιν, ὁρᾶν ἔφη τοὺς πολλοὺς οἴτε ὅ ὅπως 
χτήσονται φροντίζοντας οὔτε ὅπως οἱ ὑγτες ἑαυτοῖς σιώ- 

ζωνται., ἀλλὰ καὶ καμνόντων φίλων τε καὶ οἰκετῶν 
δρᾶν τινας ἔφη τοῖς μὲν οἰχέταις καὶ ἰατροὺς εἰςάγον-- 
τας χαὶ τἄλλα τὰ πρὸς ὑγίειαν. ἐπιμελῶς παρασχευώ- 
ζοντας, τῶν δὲ φίλων ὀλιγωροῦντας ἀποθανόντων τε 
ἀμφοτέρων ἐπὶ μὲν τοῖς οἰκέταις ἀχϑομένους τε καὶ ζη- ἢ 
μίαν ἡγουμένους, ἐπὶ δὲ τοῖς φίλοις οὐδὲν οἰομένους ᾿ 
ἐλαττοῦσϑαι" χαὶ τῶν ειὲν ἄλλων κτημάτων οὐδὲν ἐῶγ-- ᾿; 
τὰς ἀϑεράπευτον. οὐδ᾽ ἀγεπίσχεπτον, τῶν δὲ φίλων. ἐπι- 
μελείας δεομέγων ἀμελοῦντας. ἔτι δὲ πρὸς τούτοις ὑρᾶν Ἶ 
ἔφη τοὺς πολλοὺς τῶν μὲν ἄλλων κτημάτων χαὶ πάνυ, 
πολλῶν αὐτοῖς ὄντων τὸ πλῆϑος εἰδότας, τῶν δὲ φί- 

λων ὀλίγων ὄντων οὐ μόνον τὸ πλῆϑος ἀγνοοῦντας, ἀλ- 
λὰ χαὶ τοῖς πυνϑανομένοις τοῦτο καταλέγειν ἐγχειρή- 
σαντας, οὕς ἕν τοῖς φίλοις ἔϑεσαν, πάλιν τούτους ἄνα-. ν 
τίϑεσθαι" τοσοῦτον αὑτοὺς τῶν φίλων φροντίζειν. καί, 
τοι πρὸς ποῖον κτῆμα τῶν ἄλλων παραβαλλόμενος φί-. 
λος ἀγαϑὺς οὐκ ἄν πολ)ῷ χρείττων φανείη; ποῖος γὰρ. 
ἵππος ἢ ποῖον ζεῦγος οὕτω χρήσιμον, ὥςπερ ὃ χρηστὸς 
αίλος, ποῖον δὲ ἀνδόμησδον οὕτως εὔνουν καὶ παραμό- 
γίμον, ἢ ποῖον ἄλλο χτῆμα οὕτω πόά ἰγχρήστον; ὃ γὰρ ΝΗ 
ἀγαϑὴς φίλ ος ἑαυτὸν τάττει πρὸς πᾶν τὸ ἐλλεῖπον τῷ 
φίλῳ καὶ τῆς τῶν ἰδίων χατασχευῆς χαὶ τῶν χοι- 
γῶν πράξεως" χαὶ ἄν τέ τινα εὖ ποιῆσαι δέῃ, συνέπι- 
σχύει, ἄν τέ τις φόβος ταράττῃ, συμβοηϑεῖ τὰ μὲν 
συναναλί ἴσχων, τὰ δὲ συμπράττων, καὶ τὰ μὲν συμπεί-: 
ϑων, τὰ δὲ βιαζόμενος, καὶ εὖ μὲν πράττοντας πλεῖ- 
στά εὐφραίνων, σφαλλομένους δὲ πλεῖστα ἐπαγορϑῶν. 
ἃ δὲ αἵ τε χεῖρες ἑχάστῳ ὑπηρετοῦ σι καὶ οἱ ὑφϑαλμοὶ. 
προορῶσι καὶ τὰ ὦτα προακούουσι χαὶ οἱ πόδες διανύ-' 
τουσι; τούτων φίλος εὐεργετῶν οὐδενὸς λείπεται" πολ- ) 
λάχις δὲ ἃ πρὸ αὐτοῦ τις οὐχ ἐξειργάσατο ἢ οὐχ εἶδεν ̓ς 
ἢ οὐχ Ἰχουσεν ἢ οὐ διή νυσε, ταῦτα ὃ φίλος πρὸ τοῦ 
φίλου. ἐξήρχεσεν. ἀλλ ὅμως ἔνιοι δένδρα μὲν πειρῶν- 
ται θεραπεύειν τοῦ χαρποῦ ἕνεχεν, τοῦ δὲ παμφορω- 
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τάτου κτήματος , ὃ καλεῖται φίλος, ἀργῶς καὶ ἀνειμέ- 
γως οἱ πλεῖστοι ἐπιμέλονται. 

φι'" 

Ρ 

τν πρ φνς  ς Αἰδὼς, ὦ 

Ἐχρίονδτθ 58 “ηδηηςπιθ, «πιϑττὶ ΔΡ δηνϊοὶβ δα ϑιπηδυὶ ΡΟ ϑβὶῇ, 
εἴ αἰ τηᾶρηΐ δρϑιϊπιθῖυν, εἰδθοτσαᾶσα ἄεθεσα. 

Ἤκουσα δέ ποτε καὶ ἄλλον αὐτοῦ λόγον, ὃς ἐδόχει 
μοι προτρέπειν τὸν ἀχούοντα ἐξετάζειν ἑαυτόν, ὁπόσου 
τοῖς φίλοις ἄξιος εἴη. ἰδὼν γάρ τινα τῶν ξυνόντων 
ἀμελοῦντα {φίλου πενίμ πιεὶ “ομένου , ἤρετο ᾿“ντισϑέγην 
ἐναντίον τοῦ ἀμελοῦντος αὐτοῦ καὶ ἄλλων πολλῶν, ρα, 
ἔφη, ὦ “ντίσϑενες, εἰσί τινὲς ἀξίαι φίλων, ὥςπερ οἷ- 
χετῶν τῶν γὰρ οἰχετῶν ὃ μέν που δύο μιναῖν ἄξιός 
ἐστιν, ὃ δὲ οὐδ᾽ ἡμιμναίου, ὃ δὲ πέντε μνῶν, ὃ δὲ 
χαὶ δέχα" Νικίας δὲ ὃ Νικηράτου λέγεται ἐπιστάτην 
εἰς τἀργύ θειά πρίασϑαι ταλάντου. σχοπιῶμεν δὴ τοῦτο, 
ἔφη; εἰ ἄρα ὥςπερ τῶν οἰκετῶν, οὕτω καὶ τῶν φίλων 
εἰσὶν ἀξίαι. Ναὶ μὰ “0, ἔφη ὃ ““ντισϑένης. ἔγωγ 
“οὖν βουλοίμην. ἂν τὸν μέν τινα φίλον μοι εἶναι μᾶλλον 
} δύο μνᾶς, τὸν δ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἡμιμναίου, ̓προτιμιησαίμην, 
τὸν δὲ καὶ πρὸ δέχα μνῶν ἐχοίμην ἄν, τὸν δὲ ποὺ 
πάντων χρημάτων καὶ πόρων πριαίμην ἂν φίλον. μοι 
εἶναι. Οὐχοῦν, ἔφη ὃ “Σωχράτης, εἴ γε ταῦτα τοιαῦτά 
ἐστι, χαλῶς ἂν ἔχοι ἐξετάζειν τινὰ ἑαυτὸν πόσου ἄρα 
τυγχάνει τοῖς φίλοις ἄξιος ὧν καὶ πειρᾶσϑαι ὡς πλεί- 
στου ἄξιος εἰναι, ἵγα ἧττον αὐτὸν οἱ φίλοι προδιδῶσιν. 

“ἐγὼ γάρ τοι, ἔφη, πολλάκις. ἀκούω τοῦ μὲν ὅτι προῦ- 
ΜΑΙ͂Α αὐτὸν φίλος ἀνήρ, τοῦ δὲ ὅτι μνᾶν ἀνϑ' ἑαυτοῖ 
μάλλον ἕίλετο ἀνὴρ ὃν ᾧετο φίλον εἶναι. τὰ τοιαῖ τα 
πάντα σχοπῶ μὴ ὥςπερ, ὅταν τις οἰχέτην πονηρὴν 

γηρὸν φίλον, ὅταν ἐξῇ τὸ πλεῖον τῆς ἀξίας λαβεῖν, 
ἐπαγωγὸν ἢ προδίδοσϑαι. τοὺς δὲ χρηστοὺς οὔτε οἰχέ- 
τας πάνυ τι πωλουμένους ὑρῶ οὔτε ᾳίλους προὸδιὸο-- 

μένους, 
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᾿Εδόχει δέ μοι καὶ εἰς τὸ δοχιμάζειν φίλους ὁποίους ἴ 
ἄξιον χτᾶσϑαι φρενοῦν τοιάδε λέγων. Εἰπέ μοι; ἔφη, Ἵ 
ὦ Κριτόβουλε, εἶ δεοίμεϑα φίλ ου ἀγαϑοῦ, πῶς ἂν ἐπι- ᾿ 
χειθοίη, ἐν σχοπεῖν ; ἄρα πρῶτον μὲν ζητητέον. ὥὕςτις ἔ! 

ἄρχει. γαστρός τε καὶ φιλοποσίας χαὶ λαγνείας καὶ ὕπνου Ἵ 
καὶ ἀργίας ; ὃ γὰρ ὑπὸ τούτων κρατούμενος οὔτ᾽ αὖ-- [ὦ 
τὸς ἑαυτῷ δίναιτ ἂν οὔτε φίλῳ τὰ δέοντα πράττειν ; ἡ 
ΠΙὰ Τ᾽ οὐ δῆτα, ἔφη. Οὐχοῦν. τοῦ μὲν ὑπὸ τούτων Ἡ 
ἀρχομένου ἀφεκτέον δοχεῖ σοι εἶναι; “Πάνυ μὲν οὖν, δι 
ἔφη.. Τί γάρ; ἔφη, ὅςτις δαπανηρὸς. ὧν μὴ αὐτάρκης τ: 
ἐστίν, ἀλλ ἀεὶ τῶν πλησίον διρονα, καὶ λαμβάνων μὲν [δὲ 
μιὴ δύναται ἀποδιδόναι, μὴ λαμβάνων δὲ τὸν μὴ δι- ; 
δόντα μισεῖ, οὐ δοχεῖ σοι καὶ οὗτος χαλεπὸς φίλος εἶ- " 
ναι; Πάνυ, ἔφη. Οὐκοῦν ,ἀφεκτέον καὶ τούτου; “φε- καὶ 
χτέον πάντρμὶ ἕφη. Τί γάρ; ὅςτις χρηματίζεσϑαι μὲν τὶ 
δύναται, πολλῶν δὲ χρημάτων ἐπιϑυμεῖ, χαὶ διὰ τοῦτο π' 
δυςξύμβολός ἐστι, καὶ λαμβάνων μὲν ἥδεται, ἀποδιδό- [ «ἴορωέ ἀρῆνον. 
ναι δὲ μὴ βούλεται; Ἐμοὶ μὲν δοχεῖ, ἕφη, οὗτος ἔτει (ἢ 
πονηρότερος ἐκείνου εἶναι, 1 δέ; ὅςτις διὰ τὸν ἔρω- 
τὰ τοῖ χρηματίζεσϑαι μηδὲ πρὸς ἕν ἄλλο σχολὴν ποι- 
εἴται ἢ ὁπόϑεν αὐτὸς κερδανεῖ; “Μφεχτέον καὶ τούτου, τι 
ὡς ἐμοὶ δοκεῖ" ἀνωφελὴς γὰρ ἂν. εἴη τῷ χφωμένῳ. Τί πὶ 
δέ; ὥςτις στασιώδης τέ ἐστε καὶ ϑέλων πολλοὺς τοῖς ᾧν 
(φίλοις ἐχϑοοὺς παρέχειν ; (ευχτέον νὴ ΖΦ ία καὶ τοῦτυν. ἐλ 
Εἰ δέ τις τούτων μὲν τῶν χαχῶν μηδὲν ἔχοι, εὖ δὲ ν᾽ 
πάσχων ἀγέχεται; ειηδὲν φροντίζων τοῦ ἀντευεργετεῖν ; μ 
“» ̓ὠφελὴς ἂν εἴη καὶ οὗτος. ἀλλὰ ποῖον, ὦ “Σώχρατες,, 
ἐπιχειρήσομεν φίλον ποιεῖσθαι; Οἧμαι μέν, ὃς τἀναντία ὃ, 
τούτων ἐγχρατὴς μέν ἐστι τῶν διὰ τοῦ σώματος ἤδο- Ἰἶ 
γῶν, εὔορκος δὲ χαὶ εὐξύμβολος ὧν τυγχάνει καὶ φιλό- οἱ 
γειχος πρὸς τὸ μὴ ἐλλείπεσϑαι εὖ ποιῶν τοὺς εὐεργξ- ἣν 
τοῦντας αὐτόν, ὥςτε λυσιτελεῖν τοῖς χρωμένοις. Πῶς. 
οὖν ἂν ταῦτα δοκιμάσαιμεν, (ὦ “Σώχρατες, πρὸ τοῦ χρῆτ᾽ 
σϑαι; Τοὺς μὲν ἀγδριαντοποιούς, ἑ ἔφη, δυκιμάζομεν οὐ 
τοῖς λόγοις αὐτῶν τεχιιαιρύμενοι, ἀλλ᾽ ὃν ἂν δρῶμεν. 



18. Π, ΟΑΡ, Υ͂Ἱ, 49 

τοὺς πρόσϑεν ἀνδριάντας καλῶς εἰργασμένον; τοὐτῷ πι- 
στεύομεν χαὶ τοὺς λοιποὺς εὖ ποιήσειν. Καὶ ἄνδρα δὴ 
λέγεις, ἔφη; ὃς ἂν τοὺς φίλους τοὺς 1 πρόσϑεν εὖ ποιῶν 
φαίνηται, δῆλον εἶναι καὶ τοὺς ὑστέρους εὔεργε ἑτήσον-- 
τα; Καὶ γὰρ ἵπποις, ἕφη, ὃν ἂν τοῖς δρύαδνι δρῶ 
χαλῶς κεχρημέν ΟΥ; τοῦτον καὶ ἄλλοις οἶμαι χαλῶς χοῆ- 
σϑαι. Ἐξν; ἔφη " ὃς δ᾽ ἂν ἡμῖν ἄξιος φιλίας δοχῇ 
εἶναι, πῶς χρὴ φίλον τοῦτον ποιεῖσθαι; ]ΠΙοῶτον μιέν, 

ἔφη, τὰ παρὰ τῶν. ϑεῶν ἐπισχεπτέον . εἶ συμβουλεύου- 
σιν αὑτὸν φίλον ποιεῖσϑαι. 1ἰ οὖν: ἔφη, ὃν ἂν ἡμῖν τε 
δοχῇ καὶ οἱ ϑεοὶ μὴ ἐναντιῶνται, ἔχεις εἰπεῖν ὅπως οὗ- 
τος ϑηρατέος ; Π]ὰ “4{᾽. ἔφη, οὐ κατὰ πόδας ὥςπερ ὃ 
λαγώς, οὐδ᾽ ἀπάτῃ ὥςπερ αἱ ὄργνιϑες, οὐδὲ βίᾳ ὡς- 

ἷπερ οἱ ἐχϑροί" ἄκοντα γὰρ φίλον ἑλεῖν ἐργῶδες " χα- 
᾿λεπὸν δὲ καὶ δησαντα κατέχειν ὥςπερ δοῦλον " ἐχϑοοὶ 
γὰρ μᾶλλον ἢ φίλοι γίγνονται οἱ τοιαῦτα 1 πάσχοντες. Οί.- 
λοι δὲ πῶς; ἔφη. Εἰναι μέν τινάς φασιν ἐπῳδάς, ἃς10 
οἱ ἐπιστάμενοι ἐπάδοντες οἷς ἄν βούλωνται φίλους ἑαυ-- 
τοῖς ποιοῦνται" εἰναι δὲ καὶ φίλτρα, οἷς οἱ ἐπιστάμενοι 
πρὸς οὺς ἂν βούλωνται χρώμεν οἱ φιλοῦνται ὑπ' αὐτῶν, 

Πόϑεν οὖν, ἔφη, ταῦτα μάϑοιμεν ἄν; Ἣ μὲν αἱ Σει-11 
θῆνες ὑκῶδρα τῷ Ὀδυσσεῖ ἤκουσας Ὁμήρου, ὧν ἔστιν 
ἀρχὴ τοιάδε τις " 

,“4Ζεῦρ' ἄγε δή, πολύαιν' Ὀδυσεῦ, μέγα κῦδος ζχαιῶν- 
αὐτὴν οὖν, ἔφη, τὴν ρῳδήν, ὦ Σάχρατες, καὶ 
τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις αἱ Σειρῆνες ἐπάδουσαι κατεῖχον, 
ὥςτε μὴ ἀπιέναι ἀπὶ αὐτῶν τοὺς ἐπᾳσϑέντας ; Οὔχγ, 
ἀλλὰ τοῖς ἐπὶ ἀρετῇ φιλοτιμουμένοις οὕτως ἐπῇδον. 
χεδόν τι λέγεις τοιαῦτα χρῆναι ἑχάστῳ ἐπάδειν οἷα! 2 
"ἢ νομεεῖ ἀχούων τὸν ἐπαινοῦντα χαταγελῶντα λέγειν, 
γὕτω μὲν γὰρ ἐχϑίων τ' ἂν εἴη καὶ ἀπελαύνοι τοὺς ἀν- 
)ρώπους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, εἶ τὸν εἰδότα ὅτι μικρός τε χαὶ 
εἰσχρὸς χαὶ ἀσϑενής ἐστιν ἐπαινοίη λέγων ὅτι καλός τε 

ὶ μέγας χαὶ ἰσχυ ρός ἐστιν. ἄλλας δέ τινας οἶσϑα 
πῳὸόάς; Οὔκ, ἀλλ ἤκουσα μὲν ὅτι Περικλῆς πολλὰς13 ᾿ 
πίσταιτο, ἃς ἐπάδων τῇ πόλει ἐποίει αὐτὴν φιλεῖν αὖ-- 
τόν. Θεμιστοχλῆς δὲ πῶς ἐποίησε τὴν πόλιν φιλεῖν 

. 11. Ὁμήφου] ΟὐγΚ5, μὲ ν. 184. 
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αὖ τὸν; Π]ὰ 41 οὐκ ἐπύῴδων, ἀλλὰ περιάψας τι ἀγα- 
14ϑὸν αὐτῇ. Ζοκεῖς μοι λέγειν, ὦ Σώχρατες,᾿ ̓ὥς, εἶ μέλ- 

λοιμὲν ἀγαϑόν τινὰ κτήσεσϑαι φίλον, αὐτοὺς ἡμᾶς ἀγα- 
ϑοὺς δεῖ γενέσϑαι, λέγειν τε καὶ πράττειν. Σὺ δ᾽ 
ὥου, ἔφη ὃ Σωκράτης, οἷόν τὶ εἶναι πὸν ηρὸν ὄντα 

1δχρηστοὺς φίλους κτήσασϑαι; : ᾿Εώρων γάρ, ἔφη ὃ Κορι- 
τόβουλος, ῥήτοράς τὲ φαύλους ἀγαϑοῖς δητιηγόροις 
φίλους ὄντας, καὶ στρατηγεῖν οὐχὶ ἱκαγοὺς πάνυ στρα- 

1θτηγικοῖς ἀνδράσιν ἑταίρους. “Ὁ οὖν, ἕφη, χαὶ περὶ 
οὔ διαλ ἐγόμεϑα, οἶσϑά τινας οἱ ἀνωφελεῖς ὄντες ὦφε- 
λίμους δύνανδαι φίλους ποιεῖσθαι; Πὰ Δ οὗ δῆτ᾽, 
ἔφη. ἀλλ εἰ ἀδύνατόν ἔστι πονηρὸν ὄντα καλοὺς χἄ- 
γαϑοὺς φίλους κτήσασϑαι, ἐχεῖνο ἤδη μέλει μοι, εἰ 
ἔστιν αὐτὸν χαλὸν κἀγαϑὸν γενόμενον ἐξ ἑτοίμου τοῖς 

17χαλοῖς χἀγαϑοῖς φίλον εἶναι. Ὃ ταράττει σε, ὦ Κρι- 
τύβουλε, ὅτι πολλάκις ἄνδρας καὶ χαλὰ πράττοντας 
καὶ τῶν αἰσχρῶν ἀπεχομένους δρᾷς ἀντὶ τοῦ φίλους εἴ-- 
γαι στασιάζ -ογτὰς ἀλλήλοις καὶ χαλεπώτερον χρωμένους 

1δτῶν μηδενὰ ὃς ἀξίων. ἀνθρώπων. Καὶ οὐ μόνον γ᾽, ἕφη 
ὃ Κριτόβουλος, οἱ Ἰδεδρὰν τοῦτο ποιοῦσιν, ἄλλὰ καὶ 
πόλεις αἱ τῶν τὲ χαλῶν μάλιστα ἐπεμελόμεναι καὶ τὰ 
αἰσχρὰ ἥκιστα προςιἔμεναι πολλάκις πο. μεεχῶς ἔχουσι 

τϑπρὸς ἀλλήλας. ἃ λογιζόμενος πάνυ ἀϑύμως ἔχω πρὸς 
--ὉἍἘ εαὶ, νοῦ. πὸ ππἘρὶ ὰπξΞῚ τὰὁἭ «ν᾿, ο΄, ῷῪὋυ ὦ ᾿εκἴξι'.. .ὦἡῦ! σὺν 

τὴν τῶν φίλων χτῆσιν" οὔτε γὰρ τοὺς πονηροὺς δρῶ 
φίλους ἀλλήλοις δυγαμιέν ους εἶναι" πιῦς γὰρ ἂν ἢ ἀχά: 
θιστοι ἢ ἀμελεῖς ᾿ πλεονέκται ἢ ἄπιστοι ἢ ἀχρατεῖς ἄν- 
ϑθῶώποι δύναιντο φίλοι γενέσϑαι; οἱ πιὲν οὖν φχνν! 
πάντως ἔμοιγε δοχοῦσιν ἀλλήλοις ἐχϑοὶ μᾶλλον ἢ 

Ζ0λοι πεφυκέναι. ἀλλὰ μήν, ὥςπερ σὺ “λέγεις, οὐδ᾽ ἂν 
τοῖς χρηστοῖς οἱ πονηροί ποτὲ συναρμόσειεν εἰς φιλίαν" 
πῶς γὰρ οἱ τὰ πονηρὰ ποιοῦντες τοῖς τὰ τοιαῦτα ε{{- 
σοῦσι φίλοι γένοιντ' ἄν; εἰ δὲ δὴ καὶ οἱ ἀρετὴν. ἀσκοῦν- 
τες στασιάζουσί τε περὶ τοῦ ποωτεύειν ἐν ταῖς πόλεσι 
καὶ φϑονοῦντες ἑαυτοῖς μισοῦσιν ἀλλ ἥλους; τίνες ἔτι 
αἰλοι ἔσονται χαὶ ἕν τίσιν ἀνϑοώποις εὔνοια καὶ πίστι 

λιξσται; “4λλ᾽ ἔχει μέν, ἔφη. δ Σωχράτης, ποιχίλως πῶς 
ταῦτα, ὦ Κριτόβουλε. φύσει γὰρ ἔχουσιν οἱ ἄνϑρων 
σοι εὖ μὲν φιλικά " δέονταί τὲ γὰρ ἀλλήλων καὶ ἐλεοῦ- 
σι καὶ συνεργοῦντες ὠφελοῦσι καὶ τοῦτο συνιέντες χάρι" 

το. “τοὔν' 
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ἔχουσιν ἀλλήλοις " τὰ δὲ πολεμιχά" τά τε γὰρ αὑτὰ χω- 
λὰ καὶ ἡδέα νομίζοντες ὑπὲρ τούτων μάχονται χαὶ δι- 

᾿ χογνωμονοῦντες ἐναγτιοῦνται. πολεμιχὸν δὲ καὶ ἔρις καὶ 
Ϊ ὀργή " καὶ δυςμενὲς μὲν ὃ τοῦ πλεονεκτεῖν ἔρως. μιση- 
Ἷ τὸν δὲ ὃ ᾳϑόνος. ἀλλ᾽ ὅμως διὰ τούτων πάντων ἢ22 

φιλία ᾿διαδυομένη συνάπτει τοὺς καλούς τε κἀγαϑούς" 
. διὰ γὰρ τὴν ἀοετὴν αἱροῦνται μὲν ἄγευ πόν ου τὰ μέ- 
- τρια χούνσϑαν: μᾶλλον ἢ διὰ πολέμου πάντων χυριεύ-- 

εἰν" χαὶ ϑδνίενανα πειγῶγτες χαὶ διψῶντες ἀλύπως σί- 
του χαὶ ποτοῦ κοινωνεῖν, χαὶ τοῖς τῶν ὡραίων ἀφρο- 
δισίοις ἡ δύμενοι ἐγχαρτερεῖν, ὥςτε “μὴ λυπεῖν οἷς μὴ 
προςήχει" δύνανται δὲ καὶ χρημάτων οὐ μόνον τοῦ23 
πλεογεχτεῖν ἀπεχόμενοι γοιμίμως κοινωνεῖν, ἀλλὰ καὶ 
ἐπαρχεῖν ἀλλήλοις " δύνανται δὲ χαὶ τὴν ἔριν οὐ μόνον 
ἀλύπως ἀλλὰ καὶ συμφερόντως ἀλλήλοις ,διατίϑεσϑαι, 
χαὶ τὴν ὀργὴν κωλύειν εἰς τὸ μεταμελη ἡσόμεγον προϊέ- 
γαι, τὸν δὲ φϑόνον παντάπασιν ἀφαιροῦσι, τὰ μὲν 
ἑαυτῶν ἀγαϑὰ τοῖς “φίλοις οἰχεῖα παρέχοντες, τὰ δὲ. τῶν 

"φίλων ἑαυτῶν νομίζοντες. πῶς οὖν οὐχ εἰχὸς τοὺς χα-24 
λούς τε κἀγαθοὺς καὶ τῶν πολιτιχῶν τιμῶν μὴ μόνον 
ἀβλαβεῖς ἀλλὰ καὶ ὠφελίμους ἀλλήλοις χοιγωγοὺς εἶς 

δἰγαι; οἱ μὲν γὰρ ἐπιϑυμοῦντες ἐν ταῖς πόλεσι τιιᾶσϑαί 
τε χαὶ ἄρχειν, γα ἐξουσίαν ἔχωσι χρήματά τε κλέπτειν 

ἢ χαὶ ἀνϑρώπους βιάξεσϑαι καὶ ἡδυπαϑεῖν, ἄδικοί τε καὶ 
πονηροὶ ἂν εἶεν χαὶ ἀδύνατοι ἄλλῳ συναρμόσαι. εἶ δέ25 

τις ἐν πόλει τιμᾶσϑαι βουλόμενος, ὅπως αὐτός τε μὴ 
ἀδιχῆται καὶ τοῖς φίλοις τὰ δίχαια βοηϑεῖν δύνηται, 
χαὶ ἔρξως ἀγαϑόν τι ποιεῖν τὴν πατρίδα πειρᾶται, διὰ 
τί ὃ τοιοῦτος ἄλλῳ τοιούτῳ οὐχ ἂν δύγαιτο συναρμό- 
σαι; πότερον τοὺς φίλους ὠφελεῖν μετὰ τῶν χαλῶν χά- 
γαϑῶν ἧττον δυνήσεται; ἢ τὴν πόλιν εὐεργετεῖν ἀδυνα- 
τώτερος ἔσται πωλούν τε κἀγαϑοὺς ὁ ἔχων. συγεργούς ; ἀλ-26 
λὰ χαὶ ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσι ὁ;λόν ἐστιν ὕτι, ὡ ἐξ-. 
ἦν τοῖς χρατίστοις συνϑεμένους ἐπὶ τοὺς ς χείρους ἰέναι, 

πάντας ἄν τοὺς ἀγῶνας οὗτοι ἐνίχων χαὶ πάντα τὰ 
ἄϑλα οὗτοι ἐλάμβανον. ἐπεὶ οὖν ἐχεῖ μὲν οὐχ ἐῶσι 
τοῦτο ποιεῖν, ἐν δὲ τοῖς πολιτιχοῖς, ἐν οἷς οἱ “χαλοὲ 
χἀγαϑοὶ κρατιστεύουσιν, οὐδεὶς κωλύει μεϑ' οὗ ἄν τις 
βούληται τὴν πόλιν εὐεργετεῖν, πῶς οὐ λυσιτελεῖ 
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τοὺς βελτίστους φίλους κτησάμενον πολιτεύεσθαι, τού-. 
τοις χοινωνοῖς καὶ συνεργοῖς τῶν πράξεων μᾶλλον ἢ 

“γἀνταγωνισταῖς ἐὐμπορ φο- ἀλλὰ μὴν χἀχεῖνο δῆλον, ὃ ὅτι, 
χὰν πολεμῇ τίς τινι συμμάγων. δε σεται; χαὶ τούτων 

πλειόνων, ἐὰν χαλ οἷς κἀγαϑοῖς ἀγτιτάττηται. καὶ μὴν 
οἵ συμμαχεῖν ἐθέλοντες εὖ ποιητέοι, γα ϑέλωσι προϑυ- 
μεῖσϑαι. πολὺ δὲ χρεῖττον τοὺς βελτίστους ἐλάττονας 
εὖ ποιεῖν ἢ τοὺς χείρονας πλείονας ὕντας " οἱ γὰρ πονη- 

Ζϑροὶ πολὺ πλ εεόνων εὐεργεσιῶν ἢ οἵ χρηστοὶ δέονται. ἀλ- 
λὰ ϑαῤῥῶν, ἔφη, ὦ Κριτόβουλε, πειρῶ ἀγαϑὺς γενέ- ἢ 
σϑαι, χαὶ τοιοῦτος γενόμενος ϑηρᾶν ἐπιχείρει τοὺς χα- ἰὰ 
λούς τε κἀγαϑούς. ἴσως δ᾽ ἂν τί σοι κἀγὼ συλλαβεῖν. ἡ 
εἰς τὴν τῶν καλῶν τε κἀγαθῶν ϑήραν ἔχοιμιε διὰ τὸ ἡ 
ἐρωτικὸς εἶναι" δεινῶς γὰρ ὧν ἂν ἐπιϑυμήσω ἀνϑροώ- ἢ 
πίον ὅλος ὥρμιημαι ἐπὶ τὸ φιλῶν τε αὐτοὺς ἀντιφιλεῖ- [ἡ 
σϑαι ὑπὸ αὐτῶν χαὶ ποϑῶν ἀντιποϑεῖσϑαι καὶ ἐπιϑυ- 

ϑειῶν ξυγεῖναι ἀντεπιϑυμεῖσϑαι τῆς ξυνουσίας. δρῶ ῃ 
δὲ χαὶ σοὶ τούτων δεῆσον, ὅταν ἐπιϑυμήσῃς φιλίαν. β 
πρός τινὰς ποιεῖσϑαι. μὴ σὺ οὖν ἀποκρύπτου μὲ οἷς [( 
ἂν βούλοιο φίλος »εγέσϑαι" διὰ γὰρ τὸ ἐπιμελεῖσθαι [ἢ 
τοῦ ἀρέσαι τῷ ἀρέσκοντί μοι οὐχ ἀπείρως οἶμαι κα 

βθἔχειν ϑ᾽ ρας ἀνθρώπων. καὶ ὃ Κριτόβουλος ἔφη, Καὶ [δὴ 
μήν, ὦ ᾿Σώχρατες, τούτων ἐγὼ τῶν μαϑημάτων πάλαι 
ἐπιϑι μῶ ἀλλ ὡς τὲ χαὶ εἶ ἐξαρκέσει μοι ἢ αὐ τὴ ἐπιστή-- ἐμ 
μή ἐπὶ τοὺς ἀν αϑοὺς τὰς ψυχὰς καὶ ἐπὶ τοὺς καλοὺς " 

ϑιτὰ σώματα. καὶ ὃ “Σωχράτης ἔφη, “Αλλ, ὦ Κιριτύβου-τ αὶ 
λε, οὐκ ἔνεστιν ἐν τῇ ἐμῇ ἐπιστή μιῇ τὸ τὰς χεῖρας προς- ἡ 
φέροντα ποιεῖν ὉὑὉπομέγνειν τοὺς καλούς" πέπεισμαι δὲ πὶ 
καὶ ἀπὸ τῆς Σχύλλης διὰ τοῦτο “φεύγειν τοὺς ἀνϑοώ- ἢ 
πους, ὅτι τὰς Ζεῖρας αὐτοῖς προςέφερε" τὰς δέ γε. Φεεπ τὸ 
ρῆνας, ὅτε τὰς χεῖρας οὐδενὶ π οφέψερον, ἀλλὰ πᾶσι 
πόῤῥωἹθεν ἐπῆδον, πάντας φασὶν στὑπομένειν καὶ ἀκούον- ἢ, 

ϑ2τας αὐτῶν κηλεῖσϑαι. καὶ ὃ Κριτόβουλος ἔφη, “Ὡς οὔϊμ,, 
προςοίσοντος τὰς χεῖρας, εἴ τι ἕχεις. ἀγαϑὸν εἰς φίλων 
κτῆσιν, δίδασκε. Οὐδὲ τὸ στόμα οὖν, ἔφη ὖ , Ξωχρά- 
της, πρὸς τὸ στόμα προςοίσεις:; Θάῤῥει, ἔφη ὃ “Κριτό 
βουλος" οὐδὲ γὰρ τὸ στόμα προςοίσω οὐδενί, ἐὰν 
καλὸς ἦἢ. Εὐθύς, ἔφη, σύγε, ὦ Κριτόβουλε, ΡΩΝ ; 

29. ϑήρας] ΓΛΡυὶ ϑηραν. 
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Ϊ τίον τοῦ συμφέροντος εἴρηκας. οἵ μὲν γὰρ χαλοὶ τὰ 
τοιαῦτα οὐχ ὑπομένουσιν, οἱ δὲ αἰσχροὶ καὶ ἡδέως 
προςίενται, γομέζοντες διὰ τὴν ψυχὴ ν χαλοὶ χαλεῖσϑαι. 
καὶ ὃ Κριτόβουλος ἔφη; Ὡς τοὺς μὲν χαλοὺς φιλήσον-38 

τὸς μου, τοὺς δ᾽ ἀγαϑοὺς καταφιλήσοντος , ϑαῤῥῶν 
δίδασκε τῶν “φίλων τὰ ϑηρατιχά. καὶ ὃ Σωχράτης 

ἔφη; Ὅταν οὖν, ὦ Κριτόβουλε, φίλ ος τινὶ βούλῃ γενέ- 
σϑαι, ἐάσεις με χατειπεῖν σου πρὸς αὐτὸν ὅτι ἄγασαΐ 
τε, αὐτοῦ καὶ ἐπιϑυμιεῖς φίλος αὑτοῦ εἶναι; Κατηγύρει, 
"ἔφη ὃ Κοιτόβουλος" οὐδένα γὰρ οἶδα ,“μισοῦντα τοὺς 
"᾿ἐπαινοῦντας. ᾿Εὰν δέ σου προςχατηγορήσω, ἔφη, ὅτι3 4 
. διὰ τὸ ἄγασθαι αὐτοῦ καὶ εὐνοϊκῶς. ἔχεις πρὸς αὖ ὑτόν, 
᾿ ἄρα μὴ διαβάλλεσϑαι δόξεις ὑπ ἐμοῦ : ̓ Ἰλλὰ καὶ αὑτῷ 
τοι, ἔφη ; ἐγγίγνεται εὔνοια πρὸς δὃξ᾽ ἂν ὕπολ άβω εὖ-- 
ς γοϊχῶς ἔχειν πρὸς ἐμέ. Ταῦτα μὲν δή, ἔφη ὃ Σωχρά-35 

τ τῆς, ἐξέσται μοι λέγειν περὶ σοῦ πρὸς οὺς ὃν βούλῃ 
ἡ φίλους ποιΐσασϑαι" ξὰν δὲ ποι ἔτι ἔξουσίαν δῷς λέ. 
ἢ 7ειν περὶ σοῦ ὅτι ἐπιιιελής τε τῶν φίλ ων εἰ χαὶ οὐδενὶ 
οὕτω χαίρεις ὡς φίλοις ἀγαϑοῖς, χαὶ ἐπί τε τοῖς καλοῖς 
ἔργοις τῶν φίλων ἀγάλλῃ οὐχ ἧττον ἢ ἐπὶ τοῖς ἑαυτοῦ 

ταὶ ἐπὶ τοῖς ἀγαϑοῖς. τῶν φίλων χαίρεις οὐδὲν ἧττον ἢ 
"ἐπὶ τοῖς. ἑαυτοῦ, ὅπως τε ταῦτα γίγνηται τοῖς φίλοις 
οὐχ ἀποχάμνεις μηχανώμενος, χαὶ ὅτι ἔγνωχας ἂν δρὸς 

ἀρετὴν εἶναι νιχᾶν τοὺς μὲν φίλους εὖ ποιοῦντα, τοὺς 
ἐχϑροὺς χαχῶς, πάνυ ἂν οἷμαί σοι ἐπιτήδειον εἰναί 

ΠΣ σύνϑηρον τῶν ἀγαθῶν φίλων. Τί οὖν, ἕφη ὃ Κρι-86 
τύβουλος. ἐμιοὶ τοῦτο “λέγεις » ὥςπερ οὐχ ἐπὶ σοὶ ὃν ὃ, 
τι ἂν βούλη περὶ ἐμοῦ λέγειν; Μὲ 40 οὔχ, ὥς ποῖε 
γὼ “Ἰσπασίας ἤκουσα. ἔζη γὰρ τὰς ἀγαϑὰς “προμνη- 

; οἶδας μετὰ μὲν ἀχηϑείας τἀγαϑὰ διάγγελλούσας δει- 
ς εἰναι συνάγειν ἀγϑρώπους εἰς χηδείαν, ψευδομένας 
οὐχ ἐϑέλειν ἐπαινεῖν " τοὺς γὰρ ἐκ ἀξηϑέντως ἅμα 

ισεῖν ἀλλήλους τε καὶ τὴν προμνησαμιένην. ἃ δὴ καὶ 
ἡ πεισϑεὶς ὀρϑῶς ἔχειν ἡγοῦ μαι οὐχ ἐξεῖναί μοι περὶ 

λέγειν ἐπαινοῦντι οὐδὲν ὅ,τι ἂν μὴ ἀληϑεύω. Σὺδ7 
“ἐν ἄρα, ἔφη ὃ Κριτύβουλος, τοιοῦτός μοι φίλος εἶ, 
Ὁ Σώχρατες, οἷος, ἄν μέν τι αὐτὸς ἔχω ἐπιτή δειον εἰς 

φίλους χτήσασϑαι συλλαμβάνειν μοι, εἰ δὲ μή, οὐκ 
ἐθέλοις χλάσας τι εἰπεῖν ἐπὶ τῇ ἐμῇ ὠφελείᾳ, Πό- 
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τερὰ δ᾽ ἄν, ἔφη. ὃ Σωχράτης, ὦ Κριτόβουλε, δοχῶ σοι ἃ 
μᾶλλον ὠφελεῖν ἄν σὲ τὰ ψευδῆ ἐπαινῶν ἢ πείϑων πει-. 

ϑδρᾶσϑαί σε ἀγαϑὸν ἄνδρα γενέσϑαι; εἰ δὲ μὴ φανερὸν ὃ 
οὕτω σοι, ἐκ τῶνὰν σχένψναι" εἰ γάρ: σε βουλόμενος φί- 
λον ποιῆσαι γαυχλήρῳ ψευδόμενος ἐπαινοίην, φάσχων: ὃ 
Ἔ ΌΔΝ εἶν ὧδ ἰ μιξερηεῦρα, ὃ δέ ἐμοὶ πεισϑ εὶς τάνωρα 

τῶν πολιτῶν πείσαιμι πα νοις ὡς ὄντι οἰκονομικῷ. 
τὲ χαὶ ἐπιμελεῖ τὰ ἑαυτῶν ἐπιτρέψαι, ἀρ᾽ οὐκ ἂν πεῖ- [τὶ 

ραν διδοὺς ἅμα τε βλαβερὸς εἴης καὶ καταγέλαστος φαί- 
ὅθγοιο; ἀλλὰ ἀυγταμυκαξη τε καὶ ̓ ἀσφαλεστάτη. καὶ χαλ- 

εἶναι, τοῦτο καὶ γενέ ἐπι μὰν ἀγαθὸν πειρᾶσϑαι. ὅσαι δ᾽ Ἷ 
ἐν ἀνϑρώποις ἀρεταὶ λέγ ονται σχοπούμενος εὑρήσεις πά- τ 
σας μαϑήσει τε χαὶ μελέ ἐτῇ αὐξανομένας. ἐγὼ μὲν οὖν, " 

ὧ ͵ Κριτόβουλε, οἶμαι δεῖν ἡμᾶς ταύτῃ ϑηρᾶσϑαι" εἶ δὲ ἢ 
σύ πως ἄλλας τ ὥσχεις, δίδασκε. καὶ ὃ Καρόβανλβῳ 

τοις" οὔτε γὰρ καλὰ, οὔτε ἀληθῆ. λέγοιμ ἄν. 

3...Ὁ εἰν 

ΟΑΡ τ Ἐ- Ὑπ 

Οτὐοπιοᾶο διη σοι Ἰπορίδθ οἱ διηρτιβὶϊϊβ. ΘσΟΙ σε ἀεθθᾶ-- 
Ττι5 εἰ φόβο εἴ ορϑῖα, αοοσείϊι Δεδῆης ἀβάιι6 δὰ ἥπεπι 1:- 
Βυὶ; Βος σὑξχο ἐδρης ΡθΕν ἐοο αι ΟἿ}. Λα ΡΟΝ Ἔ.:ς τί 

ἄγνοιαν ἐπειρᾶτο ταῖς ἀκεῖσθϑαι, τὰς δὲ δι᾿ ἔνδειαν μι 
διδάσκων κατὰ δύναμιν, ἀλλήλοις ἐπαρκεῖν. ἐρῶ δὲ καὶ τῷ 
ἐν τούτοις ἃ σύνοιδα αὐτῷ. “ρίσταρχον γάρ ποτε δρῶν. {ῇ 
σχυϑρωπῶς ἔχοντα, Ἔοικας, ἔφη. ὦ “Ἱρίσταρχε, βαρέως. 
φέρειν τι. χρὴ δὲ τοῦ βάρους μεταδιδόναι τοῖς φίλοις “ὰ 

2 ἴσως γὰρ ἄν τί σε καὶ ἡμεῖς κουφίσμιμεν,; καὶ ὁ “Αρί- ὦ 
στάρχος, “λλὰ μήν, ἔφη, ώ “Σώχρατες, ἐν πολλῇ γέ ἃ 
εἶμι ἀπορίᾳ. ἐπεὶ γὰρ ἐστασίασεν ἢ πόλις πολλῶν φυ- ω 
γόντων εἰς τὸν Πειραιᾶ, συνεληλύϑασιν ὡς ἐμὲ κατας 
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᾿λελειμμέναι ἀδελφαί τε καὶ ἀδελᾳιδαῖ χαὶ ἀνεψεαὶ το- 
σαῦται ὥςτ εἶναι ἐν τῇ οἰκίᾳ τεσσαρεςκαίδεκα τοὺς 
ἐλευϑέρους. λαμβάνομεν δὲ οὔτε Ὡ τῆς γῆς οὐδέν, οἵ 
γὰρ ἐναντίοι κρατοῦσιν αὐτῆς, οὔτε ἀπὸ τῶν οἰκιῶν, 
ὀλιγανϑρωπία γὰρ ἐν τῷ ἄστει γέγονε, τὰ ἔπιπλα δὲ 
οὐδεὶς ὠνεῖται, οὐδὲ δανείσασϑαι οὐδαμόϑεν ἔστιν ἄρ 
γύριον, ἀλλὰ “πρότερον ἄν τίς μοι δοχεῖ ἐν τῇ δὸῷ ζη- 
τῶν εὑρεῖν ἢ δαγειζόμενος “λαβεῖν. χαλεπὸν μὲν οὖν 
ἐστιν, ὦ Σώχρατες, τοὺς οἰκείους 1 περιορᾶν ἀπολλυμένους, 
ἀδύνατον δὲ τοσούτους τρέφειν ἐν τοιούτοις “πράγμασιν. 
“Ακούσας οὖν ταῦτα ὃ Σωχράτης, 1 ποτέ ἐστιν; , ἔφ ἢ) 
ὅτε ὃ Κεράμων μὲν πολλοὺς τρέφων οὐ μόνον ἑαυτῷ 
τε καὶ τούτοις τὰ ἐπιτή δεια δύναται παρέχειν, ἀλλὰ 
καὶ περιποιεῖται τοσαῦτα ὥςτε καὶ πλουτεῖν, σὺ δὲ πολ-- 
λοὺς τρέφων δέδοιχας μὴ δι᾿ ἔνδειαν τῶν ἐπιτηδείων 
ἅπαντες ἀπόλησϑε; Ὅτι νὴ “1, ἔφη; ὃ μὲν δούλους 
τρέφει, ἐγὼ δὲ ἐλευϑέρους. Καὶ 1 πότερον, ἔφη ; τοὺς 
παρὰ σοὶ ἐλευϑέρους οἴει βελτίους εἶναι ἢ τοὺς παρὰ 
Κεράμωνι δούλους; Ἐγὼ μὲν οἶμαι, ἔφη, τοὺς παρὰ 
ἐμοὶ ἐλευϑέρους. Οὔκουν ̓  ἔφη, αἰσχρὸν τὸν μὲν ἀπὸ 
τῶν ̓ πογηφοτέρων εὐπορεῖν » σὲ δὲ ̓ πολλῷ βελτίους ἔχον- 
τὰ ἐν ἀπορίαις εἶναι : Νὴ 40, ἔφη" ὃ μὲν γὰρ τεχνέ- 
τας τρέφει , ἐγὼ δὲ ἐλευϑερίως πεπαιδευμένους. “1ρ 
οὖν, ἔφη, τεχνῖταί εἰσιν οἱ χρήσιμόν τι ποιεῖν ἐπιστά- 
μένοι; Π]άλιστά γ᾽, ἔφη. Οὐκοῦν χρῖ ἡσιμά γ᾽ ἄλφιτα; 
Σφόδρα 7. Τί δ᾽ ἄρτοι; Οὐδὲν ἧττον. Ζ7{ γάρ; 
ἔφη Ῥ ἱμάτιά τὲ ἀνδρεῖα καὶ γυναιχεῖα καὶ χιτωνίσκοε 
χαὶ χλαμύδες καὶ ἐξωμίδες ; Σφόδρα γε; ἔφη, χαὶ πάν- 
τὰ ταῖτα χρήσιμα. Ἔπειτα, ἕφη,, οἱ παρὰ σοὶ τού- 
τῶν οὐδὲν ἐπίστανται ποιεῖν ; ΤΙάντα μὲν οὖν, ὡς ἐγῴ- 
μαι. Εἰτ οὐκ οἶσϑα ὅτι ἀφ ἑνὸς μὲν τούτων, ἀλφι- 
τοποιίας, “Ναυσικύδης οὐ μόνον ἑαυτόν τε χαὶ τοὺς οἰ- 
κέτας τρέφει, ἀλλὰ πρὸς τούτοις καὶ ὃς πολλὰς καὶ 

οὖς, καὶ περιποιεῖται τοσαῦ τα ὥςτε χαὶ τῇ πόλει πολ- 
λάκις λειτουργεῖν, ἀπὸ δὲ ἀρτοποιίας Κύρηβος τήν τε 
ἰχίαν πᾶσαν διατρέφει χαὶ ζῇ δαψιλῶς, “Ιημέας δὲ ὃ 

Κολλυτεὺς ἀπὸ χλαμυδου ογίᾳας, ἢ]ένων δ΄ ἀπὸ χλανι- 
δοποιίας, ΠΠ]εγαρέων δὲ οἱ πλεῖστοι. ἔφη, ἀπὸ ἐξωμεδο- 

ιίας διατρέφονται; Νὴ “1, ἔφη οὗτοι μὲν γὰρ 
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ὠνούμενοι βαρβάρους ἀνθρώπους ἐ ἔχουαιν, ὥςτ' ἀναγκά-- 
ζει» ἐργάζεσϑαι ἃ χαλῷ ῶς ἔχει " ἐγιὼ δ᾽ ἐλευϑέρους τε 
καὶ συγγενεῖς. Ἔπειτ᾽, ἔφη, ὅτι ἐλεύϑεροί τ εἰσὶ καὶ 
συγγενεῖς σοι; οἴει χρῆναι αὐτοὺς μηδὲν ἄλλο ποιεῖν ἢ 
ἐσϑίειν καὶ καϑεύδειν; πότερον καὶ τῶν ἄλλων ἐλευϑέ- 
ρων τοὺς οὕτω ζῶντας ἄμεινον, διάγοντας. δρᾷς χαὶ 
μᾶλλον εὐδαιμογίζεις ἡ ἢ τοὺς ἃ ἐπίστανται χθήσιμα πρὸς 
τὸν βίον, τούτων ἐπιμελομένους; ἢ τὴν μὲν ἀργίαν χαὲ 
τὴν ἀμέλειαν αἰσθάνῃ τοῖς ἀνθρώποις πρός τὲ τὸ μα- 

ϑεῖν ἃ προςήκει ἐπίστασθαι καὶ πρὸς τὸ μνημονεύειν 
ἃ ἂν μάϑωσι, καὶ πρὸς τὸ ὑγιαίνειν τε καὶ ἰσχύειν 
τοῖς σώμασι, χαὶ πρὸς τὸ χτήσασϑαί τε καὶ σώζειν τὰ 
χρήσιμα πρὸς τὸν βίον ὠφέλιμα ὄντα, τὴν δὲ ἐργασίαν 
καὶ τὴν ἐπιμέλειαν οὐδὲν χρή σιμα; ἔμαϑον. δὲ ἃ φὴς 
αὐτὰς ἐπίστασθαι πότερον ὡς οὔτε χρήσιμα ὄντα πρὸς 
τὸν βίον οὔτε ποιήσουσαι αὐτῶν οὐδέν, ἢ τοὐναντίον 
ὡς καὶ ἐπεμεληθϑησ "σόμεγσι τού τῶν καὶ ὠφεληθησόμεναξ 
ἀπ αὐτῶν; ποτέρως γὰρ ἂν μᾶλλ ον ἄνθρωποι σωφρο- 
γνοῖεν, ἀργοῦντες ἢ τῶν χϑησίμων ἐπιμελούμενοι; πο-- 
ξρως δ᾽ ἂν δικαιότεροι εἴεν., εἰ ἐργάζοιντο ῆ εἰ ἀρ-: 
γοῦντες βου) λείοιντο περὶ τῶν ἐπιτηδείων; ἀλλὰ καὶ 
γῦν μέν, ὡς ἐγῴμαι; οὔτε σὺ ἐχείνας φιλεῖς οὔτε 
ἐχεῖναι σέ σὺ μεὲν ἡγούμενος αὐτὰς ἐπιζημίους εἶναι 
σεαυτῷ, ἐχεῖναι δὲ σὲ δρῶσαι ἀχϑόμενον ἐφ᾽ ἑαυταῖς. 
ἐχ δὲ τούτων κίνδυνος “μείζω τε ἀπέχϑειαν γίγνεσϑαε 
καὶ τὴν προγεγονεῖαν χάριν μειοῦσϑαι. ἐὰν δὲ προστα- 
τήσῃς ὅπῶὼς ἐγεργοὶ ὥσι, σὺ μὲν ἐχείνας. φιλήσεις, δρῶν 
ὠφελίμους σεαυτῷ οὔσας, ἐχεῖναι δὲ σὲ ἀγαπήσουσιν, 
αἰσϑόμεναι χαίροντά σε αὐταῖς, τῶν δὲ προγεγονυιτῶν 
εὖερ) σιῶν ἥδιον μερινημένοι τὴν ἀπὲ ἐχείνων χάριν αὖ-- 
ξήσετε καὶ ἐκ τούτων φιλικώτερόν, τὲ καὶ οἰκειότερον 

τοἀλλ ἥλοις ἕξετε. εἶ μὲν τοίνυν αἰσχρόν τι ἔμελλον ἐργά-: 
σασϑαι; ϑάνατον ἀντ' αὐτοῦ προαιρετέον ἦν" νῦν δὲ 
ἃ μὲν δοχεῖ κάλλιστα καὶ πρεποδέστατα γυναιξὶν εἶναι, 
ἐπίστανται; ὡς ἔοικε. πάντες δὲ ἃ ἐπίστανται ῥᾷστά. 
τε καὶ τύχιστα. καὶ χάλλιστα καὶ ἥδιστα ἐργάζονται. 
μὴ οὖν ὕχγει, ἔφη: ταῦτα εἰς) γεῖσϑαι αὑταῖς ἃ σοί τε 
λυσιτελήσει χἀχείναις. χαί, ὡς εἰκός, ἡ δέως ὑπαχούσο 

ϊταῖ. ᾿“᾿λλὰ νὴ τοὺς θεούς. ἔφη ὃ ἡρίσταρχος, οὕτω 

ἘΠ "ἘΞ 

συι., τ͵τν 

φ Ὁ: ἃ “Φ τὸ ὃς κὰκ. 5 ᾿ς ἣὸ τὦὸ τὦ ᾿-- «ἡ “5 τς 

ΜΈ Θ΄ Ὁ "ὦ 
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μοι δοχεῖς καλῶς λέγειν, ὦ Σώκρατες, ὥςτε πρόσϑεν » μὲν 
οὐ προςιέμην δανείσασθαι, εἰδὼς ὅτι ἄναλ ὥσας ὃ ἂν 
λάβω οὐχ ἕξω ἀποδοῦναι, γῦν δέ μοι δοκῶ εἷς ἔργων 
ἀφορμὴν ὑπομέν εἰν αὐτὸ ποιῆσαι. 

Ἔχ τούτων δὲ ἐπορίσθη μὲν ἀφορμή, ἐωνήϑη δὲ ἔρια,12 
χαὶ ἐργαζόμεναι μὲν ἠρίστων, ἐργασάμεναι δὲ ἐδείπν Οὐν, 
ἱλαραὶ δὲ ἀντὶ σκυϑρωπῶν ἢ ἦσαν καὶ ἀντὶ ὑφορωμένων ἑαυ- 
τὰς ἡδέως ἀλλήλας ἑώρων, καὶ αἱ μὲν ὡς κηδεμόνα ἐ ἐφί- 
λουν. ῦ δὲ ὡς ὠφελίμους ἠγάπα. τέλ ος δὲ ἐλϑὼν πρὸς 
τὸν Σωχράτην χαίρων διηγεῖτο ταῦτά τε καὶ ὅτε αἷ- 
τιῶνται αὐτὸν μόνον τῶν" ἐν τῇ οἰκίᾳ ἀργὸν ἐσϑίει Ὰ 
καὶ ὃ Σωχράτης ἐ ἔφη. Εἴτα οὗ λέγεις αὐταῖς τὸν τοῦ!18 
κυνὸς λόγον: φασὶ γάρ, ὅτε φωνῇ ἐντα ἣν τὰ ζῷα, τὴν 
οἷν πρὸς τὸν δεσπότην εἰπεῖν, Θαυμαστὸν ποιεῖς, ὃς 
ἡμῖν μὲν ταῖς καὶ ἔριά σοι καὶ ἄρνας καὶ τυρὸν παρε- 
χούσαις οὐδὲν δίδως ὅ,τι ἄν μὴ ἐχ τῆς γῆς λάβωμεν, 
τῷ δὲ κυνί, ὃς οὐδὲν τοιοῦτόν σοι παρέχει μεταδίδως 
οὗπερ αὐτὸς ἔχεις σίτου. τὸν χύνα οὗ γ ἀκούσαντα εἶ-14 
πεῖν, Ναὶ μὰ Δία: ἐγὼ «γάρ εἶμι ὃ καὶ ὑμᾶς αὐτὰς 
σώζων, ὥςτε μήτε ὑπ ἀνθοώπων κλέπτεσθαι μιήτε ὑπὸ 
λύχων ἁρπάζεσϑαι,; ἐπεὶ ὑμεῖς γε, εἰ μὴ ἐγὼ προφυ- 
Ἰλάττοιμι ὑμᾶς, οὐδ᾽ ἂν νέμεσθαι δύναισϑε, φοβούμε- 
γαι μὴ ἀπόλησϑε. οὕτω δὴ λέγεται καὶ τὰ πρόβατα 

“ἰ συγχωρῆσαι τὸν κύνα προτιμιᾶσϑαι. καὶ σὺ οὖν ἐκεί-- 
γαις λέγε ὅτι «ἀντὶ κυγὸς εἶ φύλαξ χαὶ ἐπιμελητής, καὶ 

διὰ σὲ οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς ἀδιχούμεναι ἀσφαλῶς τε καὶ ἠδέ- 
Ἰως ἐργαζόμεναι ζῶσιν. 

σΟΑΡΥΟΤ ὙΠ. 

Ἐπστμοστιτα τπρυοθἦθ ορεγδτη Ἰοοδπῖθμι δὰ οοπγρηϊοπεϊι5 υἱἷ- 
ἰΔ6 Βεπαδ εἸϊσοπάϊιπη Βογυίαϊισ. 

Ἄλλον δέ ποτε ἀρχαῖον ἑταῖρον διὰ χρόνου ἰδών, 1 
όϑεν, ἔφη, Εὔϑηρε φαίνῃ; Ὑπὸ μὲν τὴν κατάλυσιν 
οὔ πολέμου, ἔφη; (ὦ “Σώχρατες, ἐχ τῆς ἀποδημίας, 

ὶ μέντοι αὐτόϑεν. ἐπειδὴ γὰρ ἀφῃρέϑημιεν τὰ ἐν τῇ 
ὑπερορίᾳ χτήματα, ἐν δὲ τῇ ᾿Ἵττιχῇ ὃ πατήρ μοι οὐ- 

4. τοῦ πολέμου] Ῥεϊοροππεβὶϊ ΟἹ. 93. 3. εχευπῖ ςοπξθοτί. 
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δὲν χατέλ πὲ 5 ἀναγκάζομαι νῦν ἐπιδημήσας τῷ σώμα- 
τι ἐργαζόμεν ος τὰ ἐπιτήδεια πορίζεσϑαι. δοχεῖ δέ μοι 
τοῦτο χρεῖττον εἴγαι ἢ δεῖσϑαί τινὸς ὀνϑοώπων, ἄλλως 

τὲ χαὶ μὴ δὲν ἔχοντα ἐφ᾽ ὅτῳ ἂν δανειζοίμην. Καὶ πό- 
σον χϑόνον οἴξι σοι, ἕξη; τὸ σῶμα ἱκαγὸν εἶναι μι- 
σϑοῦ τὰ ἐπιτΊ, ̓δεία ἐργάχεσϑαι:; Πὰ τὸν 4, ἕφη, 
οὐ πολὺν χρόνον. “Καὶ μήν, ἔφη, ὅταν γε πρεσβύτε- 
θοὸς γένῃ, δῆλον ὅτε δαπάνης μὲν δεήσῃ ; μισϑὸν δὲ 
οὐδείς σοι ϑελήσει τῶν τοῦ σώματος ἔργων. διδόναι. 
“4ληϑῆ λέγεις ; ἔφη. Οὐχοῦν, ἕφη, χρεῖττόν. ἔστιν αὖ- 
τόϑεν τοῖς τοιούτοις τῶν ἔργων ἐπιτίϑεσϑαι ἃ καὶ πρε- 
σβυτέρῳ γενομένῳ ἐπαρχέσει » χαὶ προςελϑόντα τῳ τῶν 
πλείονα χο ρήματα κεχτημένων τῷ δεομένῳ τοῦ ̓ συνεπιμες- 
λησομένου ἔργων τὲ ἐπιστατοῦν τα καὶ συγκομίζοντα τοὺς 
καρποὺς καὶ συμφυλάττοντα τὴν οὐσίαν , ὠφελοῦντα 
ἀντωφελεῖσϑαι. Χαλεπῶς ἄν, ἔφη. ἐγώ, ὦ “Σώχρατες, 

δουλείαν ὑπομείναιμι. Καὶ μὴν οἵ γε ἐν ταῖς πόλεσι 
προοτατεύοντες χαὶ τῶν δημοσίων ἐπιμελόμενοι οὐ δου- 
λοπρεπέστεροι ἕγ ἔχα τούτον, ἀλλ᾽ ἐλευϑεριώτεροι γομές- 
ζονται. Ὅλως μήν, ἔφη; ὦ “Σώκρατες . τὸ ὑτὑπαΐτιον 
εἰναί τινι οὐ πάνυ προςίεμαι. Καὶ μήν, ἔφη; Εὔϑηρε; 
οὐ πάνυ γε ῥάδιόν ἐστιν εὑρεῖν ἔργον ἐφ᾽ ᾧ οὐκ ἄν τις 
αἰτίαν ἔχοι. χαλεπὸν γὰρ οὕτω τι ποιῆσαι ὡςτε μηδὲν 
ἁμαρτεῖν, χαλεπὸν δὲ καὶ ἀγαμαρτήτως τι ποιήσαντα 
μὴ ἀγνώμονι κριτῇ περιτυχεῖν " ἐπεὶ χαὶ οἷς νῦν ἐργάζε- 
σϑαι φὴς ϑαῦ πάζω εἰ ῥάδιόν ἔστιν ἀνέγκλητον διαγίγνε- 
σϑαι. χρὴ οὺν πειρᾶσϑαι τοὺς φιλαιτίους φεύγειν καὶ. 
τοὺς εὐγγώμονας, διώχειν, καὶ τῶν πραγμάτων ὅσα μὲν͵ 
δύνασαι ποιεῖν ὑπομένειν, ὅσα δὲ μὴ δύνασαι φυλάτ- 

τεσϑαι, ὅ,τι δ᾽ ἂν πράττης, τούτων ὡς κάλλιστα χαὶ 
προϑυμότατα ἐπιμελεῖσϑαι. οὕτω γὰρ ἥκιστα μιέν σε, 
οἴκει ἐν αἰτίᾳ εἶναι; μάλιστα δὲ τῇ ἀπορίᾳ βοήϑειαν. 
εὑρεῖν, ῥᾷστα δὲ καὶ ἀκιγδυνότατα ζῆν καὶ εἰς τὸ γῆ-᾽ 
ρας διαρκέστατα. 

ὍΝ ἜΣ θπᾳεο[Π ἜΝ, τὰ Φ'  Ν ΡΠ ΕΣ ΟΣ 

ἡ ὡ)- 

- 

2. τὰ ἐπιτήδεια ἐργάζεσθαι ὅ1πὸ ταοπθ βᾶθὸ νψόχϑμ 
Αὐἱϑίορῃ. Ἐφαΐε, Υ. δ10. ἢ πολλὰ χρήματ ἐργάσει. Ἐϊ πόσα: 
ἴον ΑἸ} στ ὶ, 

5 ΞΕ το τ τΞ το τ- σφ». Ἐν τῶ θ πο τ᾿ τον 
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ΘΑΡΥΈῈ.Χ, 

Οὐἰϊοποπὶ ἃ ϑΥοΟΡ δηϊϊβ τπΐατ γϑαϊ. 

Οἶδα δέ ποτε αὐτὸν καὶ Κοίτωγος ἀχούσαντα ὡς 
χαλεπὸν ὃ βίος ᾿ϑήνησιν, εἴη ἀνδρὶ βουλομένῳ τὰ ἕαυ- 
τοῦ πράττειν. Νῦν γάρ, ἔφη, ἐμέ τινὲς εἰς δίκας ὁ ἄγου-- 
σιν, οὐχ ὅτι ἀδικοῦνται ὑπ ἐμοῦ, ἀλλ ὅτι γομίζουσιν 
ἥδιον ἄν μὲ ἀργύριον τελέσαι ἢ πράγματα ἔχειν. καὶ 
0 Σωχράτης, Εἰπέ μοι, ἔφη, ώ Ἀρίτων, κύνας δὲ 
τρέφεις, ἵνα σοι τοὺς λύκους ἀπὸ τῶν προβάτων ἀπε- 
ρύκωσι; “Καὶ μάλα, ἔφη" μᾶλλον γάρ μοι λυσιτ 
τρέφειν ἢ μή. θεν βου οὐν ϑρέψαις καὶ ἄνδοα θετς 
ἐθέλοι τε καὶ δέναιτο σοῦ ἀπερύχειν τοὺς ἐπιχειροῦντας 
ἀδικεῖν σε; ᾿Ηδέως γ ἄν, ἔφη, εἰ μὴ φοβοίμιην ὅπως 
μὴ ἐπὶ αὐτόν μὲ τράποιτο. ἐς ἢ 4 ἕφη, οὐχ δρᾷς ὅτι 
πολλῷ ἥδιόν ἐστι χαριζόμενον οἵῳ ΗΝ ἀνδοὶ ἢ ἃ ἀπεχϑό- 
μένον ὠφελεῖσϑαι; εὖ ἴσϑι ὅτι εἰσὶν ἐνθάδε τῶν τοιού-- 
των ἀνδρῶν, οἱ πάνυ ἂν φιλοτιμηϑεῖεν φίλῳ σοι χρῆ- 
σϑαι. 

Καὶ ἐχ τούτων ἀνευρίσχουσιν “Τρχέδημιον, πάνυ μιὲν 
ἱκανὸν εἰπεῖν τε χαὶ πρᾶξαι, πένητα δέ, οὐ γὰρ ἣν 
οἷος ἀπὸ παντὸς χκερδαίνε Εἰ». λλᾺ φιλόχρηστός τὲ καὶ 
ἕφη ῥᾷστον εἶναι ἀπὸ τῶν συκοφαντῶν. λαμβάνειν. τοῦὐ- 
τῳ οὖν ὃ Κρίτων, ὁπότε συγκομείς οι ἢ σῖτον ἢ ἕλαιον 
ἢ οἶνον ῆ. ἔρια ἢ ἄλλο τι τῶν ἐν ἀγρῷ γιγνομένων χρη- 
᾿σίμων πρὸς τὸν βίον, ἀφελὼν Ἰκς καὶ δπότε ϑύοι, 
ἐχάλει, καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα ἐπειμιελεῖτο. γομίσας δὲ 
ὁ Ἰἠρχέδημος ἀποστροφήν οἱ τὸν Κρίτωνος οἶχον μάλα 
περιεῖπεν αὐτόν. καὶ εὐθὺς τῶν συχοφαντούντων τὸν 
Κρίτωνα ἀνευρίσκει. πολλὰ μὲν ἀδικήματα, πολλοὺς δ᾽ 
ἐχϑρούς " καὶ αὐτῶν τινα προςεχαλέσατο εἰς δίκην δη- 
μοσίαν, ἐν ἢ αὐτὸν ἔδει «χκριϑῆναι ὅ,τι δεῖ παϑεῖν ̓  
ἀποτῖσαι. ὃ δὲ συνειδὼς αὑτῷ πολλὰ καὶ πονηρὰ πάντ᾽ 
ἐποίει ὥςτε ἀπαλλαγῆναι τοῦ Ἄρχεδήμου. ὃ δὲ “4ρχέ- 
δημος οὐχ ἀπηλλάττετο, ἕως τόν τε Κρίτωνα ἀφῆχε 
χαὶ αὐτῷ χρήματα ἔδωχεν. ἐπεὶ δὲ τοῦτο τε καὶ ἀλλά 
τοιαῦτα ὃ “ρχέδημος. διεπράξατο, ἤδη τότε ὥςπερ ὅταν 
ομεὺς ἀγαϑὸν κύνα ἔχῃ, καὶ οἱ ἄλλοι νομεῖς ϑούλον- 
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{ 

4 πολλῶν οἰκετῶν οἶμαι, ἀντάξιον εἶναι. οἵ μέντοι ἄγα- 

0 
᾿ 

ται πλ ησίον αὐτοῦ τὰς ἀγέλας ἱστάναι, ἵνα τοῦ χυνὸς 
ἀπολαύωσιν, οἵτω καὶ τοῦ Κρίτωνος πολλοὶ τῶν φίλων 
ἐδέοντο χαὶ σφίσι παρέχειν φύλακα τὸν “Ἵρχέδημον. ὃ 
δὲ “ρχέδημιος τῷ Ἀρίτωνι ἡδέως μαι ς τῷ καὶ οὐχ 
ὅτι μόνος ὃ Κρίτων ἐν ἡσυχίᾳ ἦν, ἀλλὰ καὶ οἱ φί- 
λοι αὐτοῦ. εἰ δέ τις αὐτῷ τούτων οἷς ἀπήχϑετο ὀνει- 
δίζοι ὡς ὑπὸ Κρίτωνος ὠφελούμενος κολαχεύοι αὐτόν, 
Πύτερον οὖν, ἔφη ὃ “Ἰρχέδημος, αἰσχρόν ἐστιν εὔεογε- 
τούμενον ὑπὸ χοηστῶν ἀνθρώπων καὶ ἀντευεργετοῦντα 
τοὺς μὲν τοιούτους φίλ ους ποιεῖσϑαι, τοῖς δὲ πονηροῖς 
διαφέρεσθαι, ἢ τοὺς μὲν χαλοὺς χἀγαϑοὺς ἀδιχεῖν πει- 
ρώμενον ἐχϑροὺς ποιεῖσθαι, τοῖς δὲ πονηροῖς συνερ- 
γοῦντα πειρᾶσθαι φίλους ποιεῖσϑαι καὶ χρῆσϑαι τού-- 
τοις ἄντ᾽ ἐχείνων ; ἐκ δὲ πούτου εἷς τε τῶν Κρίτωνος 
φίλων ᾿Πρχέδημος ἦν καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων Κρίτωνος φί- 
λων» ἐτιμᾶτο. 

ΣΕ ΘΒ Ὲς 

᾿Ατηϊοοστὴν ἱπα'σεμεΐδθ ΘσουσΥ θη ἁιιπ 6556 Ροημοῆοϊ5 ἀοοσεὶ, 

Οἶδα δὲ καὶ ΖΔιοδώρῳ αὐτὸν ἑταίρῳ ὄντι τοιάδε, 
διαλεχϑέντα. Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Διόδωρε, ἄν τίς σοι 
τῶν οἰχετῶν ἀποδρᾷ, ἐπιμελῇ ὅπως ἀναχομίσῃ Καὶ 
ἄλλους ὑψέ 253 ἔφη, η, παρῦκαλ ῶ, σῶστρα τούτου 
ἀγαπκηρύσσων. 1 γάρ; ἔφη, ἐάν τίς σοι κάμνῃ τῶν 
οἰκετῶν, τούτου ἐπιμελῇ καὶ παρακαλεῖς. ἰατρούς, ὅπως Ἷ 
μὴ ἀποθάνῃ; Σφόδρα »ῃ: ἕφη. Εἰ δέ τίς σοι τῶν 
γνωρίμων ; ἔφη, πολὺ τῶν οἰκετῶν χρησιμώτερος ὧν 
κιγδυγνεύει δι ἔνδειαν ἀπολέσϑαι, οὔχ οἴξι σοι ἄξιον εἶς 
γαι ἐπιμεῖ. ηϑῆναι ὅπως διασωθῇ ; καὶ μὴν οἶσϑά 7ὲ ὅτε, 
οὐχ ἀγνώμων. ἐστὶν Ἑρμογένης " αἰσχύνοιτο δ᾽ ἄν, εἰ 
ὠφελούμενος ὑπὸ σοῦ μὴ ἀντωφελοίη σε. χαΐτοι τὸ 
ὑπηρέτην ἑχόντα τὲ καὶ εὔγουν καὶ παράμογον [καὶ τὸ 
κελευόμενον ἱκαγὸν ποιεῖν] ἔχειν, καὶ μὴ μόνον τὸ χες 
λευόμενον ἱκανὸν ὄντα ποιεῖν, ἀλλὰ δυνάμενον καὶ ἀφ᾽ 
ἑαυτοῦ χρήσιμον εἶναι καὶ προνοεῖν καὶ προβουλεύεσϑαι 

“-..... .Ἄ“ἕἔἕἔἔρὼϑω..-. 

ϑοὶ οἰκονόμοι, ὅταν τὸ πολλοῦ ἄξιον μικροῦ ἐξῇ πρία- 
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σϑαι, τότε φασὶ δεῖν ὠνεῖσϑαι. νῦν δὲ διὰ τὰ πρά- 
γματα εὐωνοτάτους ἔστι πρερ τας ἀγαϑοὺς «τήσασϑαι. 
καὶ ὃ “Πόδωρος, “)λὰ καλῶς γε; ἔφη, λέγεις, ὦ Σώ- 
κρατες, χαὶ κέλευσον ἐλϑεῖν ὡς ἐμὲ. τὸν “Ερμογένην. 
ἹΠὰ 4", ε ἔφη, οὐχ ἔγωγε" νομίζω γὰρ οὔτε σοὶ κάλ-- 
λιον εἶναι τὸ χαλέσαι ἐχεῖνον τοῦ αὐτὸν ἐλϑεῖν πρὸς 
ἐκεῖνον οὔτε ἐχείν ῳ μεῖζον ἀγαϑὸν τὸ πραχϑῆναι ταῖτα 
ἢ σοί. οὕτω δὴ ὃ «Τιόδωρος ,“ὥχετο πρὸς τὸν “ρμογέ- 

, γὴν, καὶ οὐ πολὺ τελέσας ἐκτήσατο φίλον, ὃς ἔργον εἰ-- 
χε σχοπεῖν διτι ἂν ἢ λέγων ἢ πράττων ὠφελοίη τε καὶ 
εὐφραίνοι ἀὀῥωρονὼ 

ἊΡ 
5. 78] τὲ ϑοβμπβίϑιτιδ. 



«ἄΥ̓́, 

σ. ΑΙ ΤΑΣ, 

Οιια δὲ «πιδμ την ἱπιρθγαϊου! βοῖτα δἱῖ πϑοδϑϑᾶυΐασι, ϑοογᾶς 
66 ἀδοει. 

1 Ὅτι δὲ τοὺς ὀρεγομένους τῶν χαλῶν ἐπιμελεῖς ὧν ὀρέ- 
7οιντο ποιῶν ὠφέλει, γῦν τοῦτο δεηγήσομιαι. ἀκούσας 
γάρ ποτε Διονυσόδωρον εἰς τὴν πόλ ιγ ἥχειν ἐπαγγελλό-- 
μέγ» στρατηγεῖν ὅ,δὲξ ΞΕΙ7)γ ἔλεξε πρός τινα τῶν ξυνόν-- 
των, ὃν ἠσϑάνετο βουλό ὄμεγον τῆς τιμῆς ταύτης ἐν τῇ 
πόλει τυγχάνε ει», “Τἰσχρὸν μιέντοι, (ὦ νεανία, τὸν βου- 
λόμενον ἐν. τῇ πόλει στρατηγεῖν, ἐξὸν τοῦτο μαϑεῖν, 
ἀιιελῆσαι αὐτοῦ" χαὶ δικαίως. ἀν οἶνον ἕ ὑπὸ τῆς πόλεως 
ζημιοῖτο πολὺ μᾶλλον ἢ εἴ τις ἀνδριάντας ἐργολαβοίη 
μὴ μεμισϑηκὼς ἀνδριαντοποιεῖν. ὃλης γὰρ τῆς πόλεως 
ἐν τοῖς πολεμικοῖς χινδύνοις ἐπιτρεπομέγης τῷ στρατη- 

- , 

γῷ, μεγάλα τά τε ἀγαθὰ χατορϑοῦντος αὐτοῦ καὶ τὰ 
κακὰ διαμαρτάνοντος εἰχὸς γίγνεσϑαι. πῶς οὖν οὐχ ἂν ᾿ 
δικαίως ὃ τοῦ μὲν μανϑάνειν τοῦτο ἀμελῶν, τοῦ δὲ αἷ- 
ρεϑῆναι ἐπιμελόμενος ζημμεοῖτο ; τοιαῦτα μὲν δὴ λέγων 
ἔπεισεν αὐτὸν ἐλϑόντα μανϑάνειν. ἐπεὶ δὲ μεμαϑηκὼς 
ἧκε, προςέπαιζεν αὐτῷ λέγων, Οὺ δοκεῖ ὑμεῖν, ὦ ἄνδρες, 
ὡςπερ Ὅμηρος τὸν ᾿Ἱγαμέμνονα γεραρὸν ἔφη εἶναι, οὔ-- 
τω καὶ ὑδε στρατηγεῖν μαϑὼν γεραρώτερος φαίνεσθαι; 
χαὶ γὰρ ὥςπερ ὃ “κιϑαρίζειν μαϑών, καὶ ἐὰν μὴ κιϑα- 

ορίζ ἢ; κιϑαριστής ἐστι, χαὶ ὃ μιαϑὼν ἰᾶσϑαι, κἂν μὴ ἰω.- 
τρεΐῃ, ὅμως ἰατούς ἔστιν, οὕτω χαὶ ὅδε ἀπὸ τοῦδε 
τοῦ χρόνου διατελ εἶ στρατηγὸς ὧν, κἂν μηδεὶς αὐτὸν 
ἕληται. ὃ δὲ μὴ ἐπιστάμενος οὔτε στρατηγὸς οὔτε ἴα- 
τρός ἐστιν, οὐδὲ ἐὰν ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων αἱρεϑῇ- 

4. Ταθυὶ Ρδυεῖπι καὶ οὕτω ὅδε, γμανεῖπν χαὶ ὥς ὅδε. ϑουθεη- 
ἄτι 6536 οὕτω χαὶ ὅδε, πὶ γϑβάϊε ραι]ο ροβὲ, τηομτΐ οἰΐμι δὰ 
Οοηνῖν. ΥὙ1Π1.. 15. Τοοι5 Ἠομιθιὶ οὶ 11. γ νυ. 170. 

ΦΞ -““. ᾷϑὧἵᾳΊ οὌὃἜἌἂἌᾳἀᾳἀιᾳῳ “.-..., “ἡ, 

ἜΝ ΟΣ ὩΣ - τ ν 

“᾿-᾿ν.»- ΄-’. 
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᾿Ατάρ. , ἔφη, ἵγα καὶ ἐὰν ἡμῶν τις ταξιαρχῇ 1 ἢ λοχαγῇ 
σοι. ἐπιστημιονέστεροι τῶν πολ ̓ἐμεκῶν ὦμεν, λέξον ἡμῖν 
πόϑεν ἤρξατό σε διδάσκειν. τὴν στρατηγίαν. καὶ ὅς, 
Ἔχ τοῦ αὐτοῦ, ἔφη. εἶ ὅπερ χαὶ ἐτελεύτα " τὰ 'ὰρ ν᾽ 

'ταχτιχὰ ἐμέ γέ καὶ ἄλλο οὐδὲν ἐδίδαξεν. “Ζ2λλὰ μήν, 
ἔφη ὃ Σωκράτης, τοῦτό γε πολλοστὸν μέρος ἐστὶ στοα. 
τηγίας. καὶ γὰρ παφασκευαστικὸν τῶν εἰς τὸν πόλεμον 

ι 
τὸν στρατηγὸν εἶναι χρὴ καὶ ποριστιχὸν τῶν ἐπιτη:- 
δείων τοῖς στρατιώταις καὶ ἐηχανιχὸν χαὶ ἐργαστικὸν 
καὶ ἐπιμελῆ ἢ καὶ καρτερικὸν καὶ ἀγχίνουν χαὶ φιλός 
φρονά τε χαὶ ὠμὸν χαὶ ἁπλοῦν τε καὶ ἐπίβουλον καὶ 
φυλαχτιχόν τε χαὶ χλέπτην χαὶ προετικὸν καὶ ἅρπαγα 
χαὶ φιλόδωρον καὶ πλεογέχτην καὶ ἀσφαλῆ καὶ ἐπιϑε- 
τιχόν, χαὶ ἄλλα πολλὰ καὶ φύσει καὶ ἐπιστήμῃ δεῖ τὸν 
εὖ στρατηγήσοντα ἔχειν. χαλὸ ὃν δὲ καὶ τὸ ταχτιχὸν εἶ- 
γαι" “πολὺ γὰρ διαφέρει στράτευμα τεταγμένον ἀτάκτου, 
ὥςπερ λίϑοι τε καὶ πλίνϑοι καὶ “ξύλα καὶ χέραμος ἀτά- 

χτως μὲν ἐῤῥιμμένα οὐδὲν χ9 ἡσιμά ἐστιν, ἐπειδὰν δὲ 
, ’ὔ 

ταχϑῆ χάτω μὲν χαὶ ἐπιπολῆς τὰ μήτε σηπόμενα μήτε 
] , 
τηχύμενα, οἵ τε λίϑοι καὶ ὃ κέραμος, ἐν μέσῳ δὲ οἵ 
τε πλίνϑοι χαὶ τὰ ξύλα, ὥςπερ ἐν οἰχοδομιίᾳ συντίϑεν- 
ται, τότε γίγνεται πολλοῦ ἄξιον δε υνη οἰχία. ᾿λλὰ 
πάνυ, ἔφη ὃ νεανίσκος, ὅμοιον, ὦ Σώκρατες εἴρηκας. 
καὶ γὰρ ἐν τῷ πολέμῳ τούς τε πρώτους ἀρίστους δεῖ 
τάττειν καὶ τοὺς τελευταίους, ἐν Ασα δὲ τοὺς χειρί- 
στους, ἵνα ὑπὸ μὲν τῶν ἄγωνται, πὸ δὲ τῶν ὠ- 
θῶνται. Εἰ μὲν τοίνυν, ἔφη, καὶ διαγιγνώσκειν σὲ 
τοὺς ἀγαϑοὺς χαὶ τοὺς χαχοὺ ς ἐδίδαξεν " εἰ δὲ μή, τί 
σοι ὄφελος ὧν ἔμαϑες; οὐδὲ γὰρ εἴ σε ἀργύριον ἐχέ- 
λευσε “πρῶτον μιὲν καὶ τελευταῖον τὸ κάλλιστον τάττειν, 
ἐν μέσῳ δὲ τὸ χείριστον, μὴ διδάξας διαγιγνώσχειν 
τὸ τε καλὸν καὶ τὸ κίβδηλ ον, οὐδὲν ἄν σοι ὄφελος ἦν. 
᾿““λλὰ μὰ ΓΗ ̓  ἕφη, οὐκ ἐδίδαξεν " ὥςτε αὐτοὺς ἂν ἡμᾶς 
δέοι τούς τε ἀγαθοὺς χαὶ τοὺς καχοὺς κρίνειν. 11Ἷ οὐνο 
οὐ σχοτιοῦμεν, ἔφη, πιῦς ἂν αὐτῶν μὴ διαμαρτάνοι-- 
μεν; Βούλομαι, ἔφη͵ ὃ γεαγίσκχος. Οὐχοῦν, ἔφη; εἶ 
μὲν ἀργύριον δέοι ἁρπάζειν ; τοὺς φιλαργυρωτάτους 
πρώτους καϑιστάντες ὀρϑῶς ἄν τάττοιμεν: Ἔμοιγε δο- 
κεῖ. Τί δὲ τοὺς κινδυνεύειν μέλλοντας; ἄρα τοὺς φι- 

ωι 
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λοτιμοτάτοις προταχτέον ; Οὗτοι γοῦν εἶσιν, ἔφη, οἵ 
ἕγεχα ἐπαίνου κινδυνεύειν ἐθέλοντες. οὐ τοίνυν οὗτοί γε 
ἄδηλοι, ἀλλ ἐπιφανεῖς πανταχοῦ ὕντες “εὐαίρετοι ἂν 

11 εἶεν. “τάρ, ἔφη, πότερά σε τάττειν μόνον ἐδίδαξεν, 
ἢ καὶ ὅπῃ καὶ ὅπως χρηστέον ἑκάστῳ τῶν ταγμάτων ; 
Οὐ πάνυ, ἔφη. Μαὶ μὴν πολλά γ᾽ ἐστὶ πρὸς ἃ οὔτε 
τάττειν οὔτε ἄγειν ὠὡςαύτως πῤονύπει. ᾿Ζλλὰ μὰ ΓΗ " 
ἔφη, οὗ διεσαφήνιζε ταῦτα. Νὴ 4Ρ , ἔφη, πάλιν τοί- 
γυν ἐλϑὼν ἐπανερώτα " ἦν γὰρ ἐπίστηται χαὶ μὴ ἀναι- 
δὴς ἧ, αἰσχυνεῖται ἀργύριον εἰληφὼς ἐνδεᾶ σε ἀποπέμε-- 
ψασϑαι, 

ΟΑΎΎΓΥ ΤΣ 
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Ρτδεβὶὶ γοάάεοτο Ὀεαΐῖοϑβ. 

᾿Εντυχὼν δέ ποτε στρατηγεῖν ἡρημένῳ τῳ, Τοῦ ἕγε-- 
κεν, ἔφη, Ὅμηρον οἴει τὸν “4γαμέμνονα προςαγορεῦσαε 
ποιμένα λαῶν; ᾿ἀρά γε ὅτι ὥςπερ τὸν ποιμένα δεῖ ἐπι- 
[ε}. εἶσθαι ὅπως σῷαί τε ἔσονται αἱ οἷες χαὶ τὰ ἐπιτή- 
δεια ἕξουσιν ; οὕτω καὶ τὸν στρατη) ὃν ἐπιμελ. εἴσϑαι δεῖ 
δἑώς σῷοί τὲ οἱ στρατιῶται ἔσονται χαὶ τὰ ἐπιτήδεια 
ἕξουσι, καὶ οὔ ἕνεχα στρατείονται, τοῦτο ἔσται; στρά- 
τεύονται δέ, ἵνα πρατοῦντες τῶν πολεμίων εὐδαιμονέ- 
στεροι ὦσιν. ἢ τί δήποτε οὕτως ἐπήνεσε τὸν .242γαμέ- 
ἐγοναι εἰπών, 
5 “Παφότερον, βασιλεύς τ᾽ ἂγαθδε κρατερύς τὶ αἰχμητής; 
ἄρά γε τι αἰχμητής τε κρατερὸς ἄν εἴη, οὐχ 
εἶ μόνος αὐτὸς εὖ ἀγωνίζοιτο πρὸς τοὺς πολεμίους, 
ἀλλ εἰ καὶ παντὶ τῷ στρατοπέδῳ τούτου αἴτιος ἐϊη, 
χαὶ βασιλεὺς ἀγαϑός, οὐχ εἶ μόνον τοῦ ἑαυτοῦ 
βίου καλῶς προεστήκχοι, ἀλλ᾽ εἶ χαὶ ὧν βασιλεύοι, τού- 
τοις εὐδαιμονίας αἴτιος εἴη ; χαὶ γὰρ βασι εὺς αἱρεῖται 
οὐχ ἵνα ἑαυτοῦ καλῶς ἐπιμελῆται, Δ. ὅγα καὶ οἱ ἐλό-- 

μένοι δι᾿ αὐτὸν εὖ πράττωσι. καὶ στρατεύονται δὲ 
πάντες, ἵγα ὃ βίος αὑτοῖς ὡς βέλτιστος ῇ, καὶ στρά- 
τὴ γοὺς αἱροῦνται τούτου ἕνεκα, ἵγαᾳ πρὸς τοῦτο αὑτοῖς 

᾿' ἡνδδων ὦσι. δεῖ οὖν τὸν στρατηγοῦντα τοῦτο παρα- 
3, εἰπών» 11. γ γ. 179. 

᾿ ὶ 

“ὦ ἀκ ἀν --φ-΄}5)) τ ““ὰὦ .ὄ .οἂὧὦν.. νυ 

ὡμδννν ... ὅκ ὧν τὰν. ω“,Ἱ«Ἅ “«ς. ὅμω 

τς δα θαυ, 

-- νων 
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᾿ σχευόζειν τοῖς ,ἑλομένοις αὐτὸν στρατηγόν" χαὶ γὰρ οὔ-- 
᾿ τὲ χάλλιον τούτου ἄλλο ῥάδιον εὑρεῖν. οὔτε αἴσχιον τοῦ 
ἐναντίου. καὶ οὕτως ἐπισχοπῶν τίς εἴῃ ἀγαϑοῦ ἢ) γεμό- 
γὸς ἀρετὴ τὰ μὲν ἄλλα 1 περιΐρει, αὐδῥέλεοιὶ δὲ τὸ εὖ- 

᾿ δαίμονας ποιεῖν ὧν ἂν ἡγῆται. 

ΟΑΡΥΟΤ Π|. 

Οὐΐδατν ρτδοξεοϊο δαιϊξιπη ογεαῖο θοπιοηβιγαὶ ϑοογδίθϑ 1 
οὗποῖο εἶτι8 6556 πὶ εἴ βαιιοβ εἱ εαιξίεβ πλϑ]ΐοτεβ αἰδοῖϊδε. 

Καὶ ἱππαρχεῖν δέ τινε ἤρηι ημένῳ οἶδά ποτε αὐτὸν 
τοιάδε ,διαλεχϑέντα. Ἔχοις ἄν, ἔφη, ὦ γεαγία, εἰπεῖν 
ἡμῖν ὅτου ἕγεχα ἐπεθύμησας ἱππαρχεῖν; οὗ γὰρ ̓ δὴ τοῦ 
πρῶτος τῶν ἱππέων ἐλαύνειν" χαὶ γὰρ οἱ ἱπποτοξόται 
τοΐτου γε ἀξιοῦνται" προελαύγουσι γοῦν καὶ τῶν ἱπΞ 
πάοχων. “Ξληϑῆ λέγεις, ἕξη: ᾿Τλγὸ μ » οὐδὲ τοῦ 
γνωσθῆναί γε" ἐπεὶ καὶ οἱ μαινόμενοί γε ὑπὸ πάντων 
χιγνώσχονται.. “4ληϑές ̓  ἔφη ἡ; καὶ τοῦτο λέγεις. 4}. 
ἄρα ὕτι τὸ ἱππιχὸν οἴει τῇ πόλει βθτιον ὁ ἂν ποιήσας 
παραδοῦναι, καὶ εἴ τις χρεία γίγνοιτο ἱππέων, τούτων 
ἡγούμενος ἀγαθοῦ τινος αἴτιος γενέσϑαι τῇ 1 εἶν ει; “Καὶ 
μάλα, ἕφη. Καὶ ἕαστι γε γὴ 4, «ἔφη ὃ Σωκράτης, 
καλόν, ἐὰν δύνῃ ταῦτα ποιῆσαι. . δὲ ἀρχή που ἐφ' 
ἧς ἥρησαι ἵππων τὲ καὶ ἀμβατῶν ἐστιν. Ἔστι γὰρ 
οὖν, ἔφη. Ἴϑι δὴ λέξον ἡμῖν πρῶτον τοῦτο, ὅπως 
διανοῇ τοὺς ἵππους βελτίους ποιῆσαι: καὶ ὃς , ““λλὰ 
τοῦτο μέν, ἔφη, οὐκ ἐμὸν οἶμαι τὸ ἔργον εἶναι, ἀλλὰ 
ἰδίᾳ ἕ ἕχαστον δεῖν τοῦ ἑαυτοῦ ἵππου ἐπιμελ εἶσϑαι. ᾿Εὰν 
οὖν, ἔφη. ὃ Σωχράτης, παρέχωνταί σοι τοὺς ἵππους 
οἵ μὲν οὕτω καχόποδας ἢ καχοσχελεῖς ἢ ἀσϑενεῖς, οἱ 
δὲ οὕτως ἀτρό ους ὥςτε μὴ δύνασθαι ἀχκολουϑεῖν., οἱ 
δὲ οὕτως ἀναγώγους ὥςτε μὴ μένειν ὕπου ἂν σὺ τάξης, 
οἵ δὲ οὕτω λακτιστὰς ὥςτε μηδὲ τάξαι δυγατὸν εἶναι; 
τίσ σοι τοῦ ἱππιχοῖ; ὄφελ ος ἔσται; ἢ πῶς δυνήσῃ τοιού- 
τῶν ἡγούμενος ἀγαϑόν τι ποιῆσαι τὴν πόλιν; χαὶ ὅς, 
“1λλὰ χαλῶς τε λέγεις, ἔφη, καὶ πειράσομαι τῶν ἵππων 
εἰς τὸ δυνατὸν ἐπιμελεῖσϑαι. Τί δὲ : τοὺς ἱππέας οὐχ 
ἐπιχειρήσεις, ἔφη, βελτίονας ποιῆσαι; Ἔχγωγε, ἔφη. Οὖχ- 
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οὖν πρῶτον μὲν ἀναβατικωτέρους ἐπὶ τοὺς ἵππους ποι-. 
ἥσεις αὐτούς ; “1εἴ γοῦν, ἔφη" καὶ γὰρ εἴ τις αὐτῶν. 

6 καταπέσοι, μᾶλλον ἂν οὕτω σώζοιτο. Τί γάρ; ἐάν 
που κινδυνεύειν δέῃ, πότερον ἐπαγαγεῖν τοὺς πολεμίους. 
ἐπὶ τὴν ἄμμον κελεύσεις, ἔνϑαπερ εἰώϑατε ἱππεύειν, ἢ. 
πειράσῃ τὰς μελέτας ἐν τοιούτοις ποιεῖσϑαι χωρίοις ἐν 

κι οἵοιςπερ οἵ πολέμιοι γίγνονται; Βῶκιον γοῦν, ἕφη. 
δέ; τοῦ βάλλειν ὡς πλείστους ἀπὸ τῶν ἵππων ἐπιμέ- 
λειάν τινα ποιήσῃ; Βέλτιον γοῦν, ἔφη, καὶ τοῦτο. Θή- 
γειν δὲ τὰς ψυχὰς τῶν ἱππέων καὶ ἐξοργίζειν πρὸς 
τοὺς πολεμίους. ἅπερ ἀλ κιμτέρους ποιεῖ, διαγενόησαι; 

8 Εἰ δὲ μή, ἀλλὰ γῦν γε πειράσομαι, ἔφη. Ὅπως δέ σοι 
͵ ’ 

πείϑων ται οἱ ἱππεῖς πεφροντιχάς τι: ἄνευ γὰρ δὴ τού- 
του οἵ τὲ ἵππων οὔτε ἱππέων ἀγαθῶν καὶ ἀλκίμων οἰ- 
δὲν ὄφελος, “Ἵληϑῆ λέγεις, ἔφη" ἀλλὰ “πῶς ἄν τις μά- 
λιστα, Ἢ Σώκρατες, ἐπὶ οῦτο αὐτοὺς προτρέψαιτο; 

9. ᾿Εχεῖνο μὲν δήπου οἶσϑα, ὅτι ἐν παντὶ πράγματι οἱ ἀν- 
ϑρωποι τούτοις μάλιστα ἐθέλουσι πείϑεσθϑαι οὃς ἂν 
ἡγῶνται βελτίστους εἶναι. καὶ γὰρ ἐν νόσῳ ὃν ἄν 
ἡγῶνται ἰατρικώτατον εἶναι, τούτῳ μάλιστα πείϑονται, 
καὶ ἐν πλοίῳ οἱ πλέοντες, ὃν ἄν χυβερνητικώτατον, 
καὶ ἐν γεωργίᾳ, ὃν ἂν γεωργικιύτατον- Καὶ μάλα » ἔφῆ. 
Οὐχοῖν εἰκύς - ἔφη ν. χαὶ ἐν ἱππιχῇ ὃς ἂν μάλιστα εἰ-- 
δὼς φαίνηται ἃ δεῖ ποιεῖν, “τούτῳ μάλιστα ἐϑέλειν τοὺς 

10ἄλλους πείϑεσθαι. ᾿Εὰν οὖν, ἔφη, ἐγώ, ὦ Σώκρατες, 
βῶτιστος ὧν αὑτῶν δῆλος (, ἀρχέσει μοι τοῦτο εἰς τὸ 
πείϑεσθϑαι αὐτοὺς ἐμοί; ; Ἐάν γε πρὸς τούτῳ, ἔφη, δι- 
δάξης αὐτούς, ὡς τὸ πείθεσθαί σοι κάλλιόν τε χαὶ σω- 
τηριώτερον αὐτοῖς ἔσται. Πῶς οῦν, ἔφη , τοῦτο δι- 
δάξω: : Πολὺ νὴ 4, ἔφη, ὁζον ἢ εἴ σοι δέοι διδάσχειν 
ὡς τὰ καχὰ τῶν ἐγαϑῶν ἃ ἀμείνω καὶ λυσιτελέστερά ἐστι. 

41. “2ἔγεις, ἔφη, σὺ τὸν ἵππαρχον πρὸς ἮΝ ἄλλοις ἐπεξιε- 
λεῖσϑαι δεῖν καὶ τοῦ λέγειν δύνασϑαι; . Σὺ. ᾧῴου, ἔφη, 
χοῆναι σιωπῇ ἱππαρχεῖν; ἢ οὐχ ἐντεϑύμησαι ὅτι ὅσα τὲ 
γόμῳ μεμαϑήχαμεν χάλλιστα ὄντα, δι’ ὧν γε ζῆν ἐπε- 
στάμεθα, ταῦτα πάντα διὰ λόγου ἐμάϑομεν, καὶ εἴ τε 
ἄλλο καλὸν μανϑάνει τις ἧς ας διὰ λόγου μανϑά- 
ει, καὶ οἱ ἄριστα διδάσχοντες μάλ ἱστα λόγῳ χρῶνται; 
καὶ οἱ τὰ στωουδιμότατα μάλιστα ἐπιστάμενοι καλλ' ἱιστὰ 

με τιρὶνε 

“Ξ ὰἰἀὩῸὸ νυ δ, ἂν . δὼ “κὰοὁ ῷῷοὦὸὦΝἝ ὦ 

-᾿ 
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5. 
- διαλέγονται; ἢ τόδε οὐχ ἐντεϑύμησαι, ὡς, ὃ ὅταν γε γο-12 

ρὸς εἷς ἐκ τῆοδὲι τῆς πόλεως γίγνηται, ὥςπερ ὃ εἰς 4η- 
λον πεμπόμενος, οὐδεὶς ἄλλοϑεν οὐδαμόϑεν τούτῳ ἐφά- 
μιλλος γίγνεται, οὐδὲ εὐὰν δρία ἐν ἄλλῃ πόλει δμοία τῇ 
ἐνθάδε συνάγεται: χ4ληϑῆ λέγεις, ἔφη. “λλὰ μὴν οὔ-18 

Ἢ τ“ εὐφωνίᾳ τοσοῦτον διας ἔρουσιν “41ϑηναῖοι τῶν ἄλλων 
οὔτε σωμάτων μεγέϑει καὶ ῥώμῃ, ὅσον φιλοτιμία, ἥπερ 
μάλιστα παροξύνει πρὸς τὰ καλὰ χαὶ ἔντιια. ᾿Ἵληϑές, 
ἕφη καὶ τοῦτο. Οὐχοῦν οἴει, ἔφη , χαὶ τοῦ ἐπουμῶι 
τοῦ ἐνθάδε εἴ τις ἐπιμεληϑείη ; ιὡὡς πολὺ ἂν καὶ τοῦτο 
διενέγκοιεν τῶν ἄλλων ὅπλων τὲ χαὶ ἵππων παρασκευῇ 
καὶ εὐταξίᾳ καὶ τῷ ἑτοίμως κινδυνεύειν πρὸς τοὺς πο-- 
λεμίους, εἰ γομίσειαν ταῦτα ποιοῦντες ἑπαίν οὐ καὶ τι- 
μῆς τεύξεσθαι; Εἰχός γε, ἔφη. Πὴ τοίνυν ὄὕχνγει, ἔφη,15 
ἀλλὰ πειρῶ τοὺς ἄνδρας ἐπὶ ταῦτα προτρέπειν ἀφ ὧν 
αὐτός τὲ ὠφεληϑήσῃ καὶ οἱ ἄλλοι πολῖται διὰ σέ, χ4λ- 
λὰ νὴ Δία πειράσομαι, ἔφη. 

“Ξοὺιὰε 

ὌᾺΕῸ ΤΊ ΣῪ 

ἌΡΑΣ ἄοσουθ οοῃδῖι ΟΠ οΒογάριιηχ δὲ ΟΘΟΟΙΟΙΙΠ, 
ῬΟ58536 εἰϊδηὶ 6556 ΒΟμτμ ἱπῃρ γἰο  61}. 

᾿Ιδὼν δέ ποτε Νιχομαχίδην ἐξ ἀρχαιρεσιῶν ἀπιόντα 1 
ἤρετο, Τἴνες, ὦ Νικομαχίδη, στρατηγοὶ ἥρηνται; χαὶ 
ὅς, Οὐ γάρ, ἔφη, ὦ Συκρυῤῥε(ὶ τοῖο ὕτοί εἶσιν  ϑη νὰ: 

ἐκ} οι, “ὥςτε ἐμὲ μὲν οὐχ εἴλον το; ὃς ἐχ χαταλόγου στρα- 
(ν τευύμενος ᾿κατατέτριμμαι χαὶ λοχαγῶν καὶ ταξιαρχῶν 
ἱεἸ χαὶ τραύματα ὑπὸ τῶν πολ ἑμίων τοσαῦτα ἔχων" ἅμα 
ἭΝ} δὲ τὰς οὐλὰς τῶν τραυμάτων ἀπογυμνούμενος ἐπεδεί- 
Ὁ χνυεν " ζΑντισϑένην δέ, ἔφη, ἑἕίλοντο, τὸν οὔτε ὁπλίτην 
{δ πώποτε στρατευσάμενον, ἕν τε τοῖς ἱππεῖσιν οὐδὲν πε- 
ΜΠ), ίβλεπτον ποιήσαντα, ἐπιστάμενόν. τε ἄλλο οὐδὲν ἢ 
μι 18 χρήματα συλλέγειν. Οὐχοῦν, ἔφη ὃ Σωχράτης, τοῦτο 2 
ΑΡΗ μὲν ἀγαθόν, εἴ γε τοῖς στρατιώταις ἱκανὴς ἔσται τὰ 

ἐπιτήδεια πορίζειν. Καὶ γὰρ οἵ ἔμποροι, ἕϊᾳη ὃ Νιχο- 
“μαχίδης, χρήματα ἰὐλλ μὴ ἱκανοί εἶσιν" ἀλλ οὐχ ἕνε- 
κα τούτου καὶ στρατηγεῖν δύναιντ᾽ ἄν. χαὶ ὃ Σωχρά- 3 
τῆς ἔφη, ᾿Αλλὰ καὶ φιλόνεικος Ἡντισϑένης ἐστίν, ὃ 
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στρατηγῷ προςεῖναι ἐπιτήδειόν ἐστιν. οὐχ δρᾷς ὅτι χαὶ 
ὁσάκις κεχορήγηχε, πᾶσι τοῖς χοροῖς γενίκηχε; ΠΠὰ 40, 
ἕφη Ο Νικομαχίδης, ἀλλ οὐδὲν ὕμιοιόν ἐστι χοροῦ" τε 
καὶ στρατεύματος προεστάναι. Καὶ μήν, ἔφη ὃ Σω- 
χράτης, οὐδὲ φδῆς γε ὃ “Αντισϑένης οὐδὲ χορῶν διδα-: 
σκαλίας ἔμπειρος ὧν ὅμως ἐγένετο ἱκανὸς εὑρεῖν τοὺς 
κρατίστους ταῦτα. Καὶ ἐν τῇ στρατιᾷ οὖν, ἔφη ὃ 
Νικομαχίδης ; ἄλλους μὲν εὑρήσει τοὺς τάξοντας ἀνϑ' 
ἑαυτοῦ, ἄλλους δὲ τοὺς μαχοῦ μέγους. Οὐκοῦν, ἔφη ὃ 
Σωκράτης, ἐάν γε καὶ ἐν τοῖς πολεμικοῖς τοὺς χρατέ- 
στους; ὥςπερ ἐν τοῖς χορικοῖς ; ἐξευοίσκη τε χαὶ προ-- 
αιρῆται, εἰκότως ἂν καὶ τούτου νικηφόρος εἴη" καὶ δα- 
πανᾶν δ᾽ αὐτὸν εἰχὸς μᾶλλον ἄν ἐθέλειν εἰς τὴ » ξὸν 

ὅλῃ τῇ πόλει τῶν πολεμιχῶν γίχην ἤ εἰς τὴν ξὺν τῇ 
φυλῇ τῶν χοριχῶν. ὦ εἰς σύ, ἔφη, ὦ “Σώκρατες, ὡς 
τοῦ αὐτοῦ ΡΝ ἐστι χορηγεῖν τὲ καλῶς χαὶ στρατη- 
γεῖν ; “1 ἐγὼ}, ἔφη, ὡς ὅτου ἄν τις προστατεύῃ, 
ἐὰν γι} ὥσχῃ τε ὧν δεῖ καὶ ταῦτα πορίζεσθαι δύνηται, 
ἀγαθὸς ἂν εἰ) προστάτης, εἴτε χοροῦ εἶτε οἴκου εἶτε 
πόλεως εἶτε στρατεύματος προστατεύοι. χαὶ ὃ Νιχο- 
μαχίδης, πὰ ΑΓ Ε ἕφη, ὦ Σώκρατες οὐχ ἄν ποτε 
ὥμην ἐγώ σου ἀκοῦσαι ὡς οἵ ἀγαϑοὶ οἰχονόμοι ἀγαϑοὶ 
στρατῆ) οἱ ἄν εἶεν, Ἴϑι δή, ἔφη, ἐξετάσωμεν ἑκατέρου 
αὐτῶν τὰ ἔργα, ἵνα εἰδῶμεν πότερον τὰ αὐτά ἐστιν 
ἢ διαφέρει τι. Πάνυ γε; ἔφη. Οὐκοῦν, ἕφη; τὸ μὲν 
τὸς ἀρχομένους κατηκόους τὲ χαὶ εὐπειϑεῖς ἑαυτοῖς 
παρασχευάζειν ἀμφοτέρων. ἐστὶν ἔργον ; Καὶ μάλα, ἕφη- 
ΠΡ δ ». «τὸ προςτάττειν ἕχαστα τοῖς ἐπιτηδείοις πράτ- 
τει}": Κιὰ τοῦτο, ἔφ. Καὶ μὴν. καὶ τὸ τοὺς καχοὺς 
κολάζειν καὶ τοὺς ἀγαθοὺς τιμᾶν ἀμφοτέροις οἶμαι 
προςήχειν. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τὸ δὲ τοὺς ὑπηχό- 
ους εὐμενεῖς 7 ποιεῖσϑαι πῶς οὐ καλὸν ἀμφοτέροις ; Καὶ 
τοῦτ, ἕφη. Ξυμμάχους δὲ καὶ βοηϑοὺς προςάγεσϑαι 
δοχεῖ σοι συμφέρειν ἀμφοτέροις ἢ οὔ; Πάνυ μὲν οὖν, 
ἔφη. “λλὰ φυλαχτιχοὺς τῶν ὄντων οὐχ ἀμφοτέρους. 

2 εἶναι προφήχεις Σφόδρα 7» ἕφη. Οὐκοῦν καὶ ἐπιμιε-- 
λεῖς καὶ “φιλοπόγους ἀμφοτέρους εἶναι προςή κει περὶ τὰ 

1ραὕτῶν ἔργα. Ταῦτα μέν, ἔφη: πάντα ὁμοίως ἀμ- 
φοτέρων ἐστίν" ἀλλὰ τὸ μάχεσθαι οὐκέτι ἀμφοτέρων. 

,μ« ΝΗ ΝΕ ἀπ .ΥΎ -“΄ὭἼὭΆφ ς.ἥμὦἜ ἥω. ῳ»{-ἂὠὶ. ᾿ΥΥΎ 

ἴυ, σ΄. 0». τ ο. νι ὅν »».» } ὅν 

πα 

ιν" ὡς, Γ 

Ὄπ ἢ». Ὧν σρὴ δὴ ζω. 
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᾿ ἀλλ ἐχϑροί γέ τοι ἀμφοτέροις γίγνονται; “Καὶ μάλα, 
ἔφη , τοῦτό γέ: Οὐχοῦν τὸ περί) Ἐνέσϑαι τούτων ἀμφο- 
τέροις συμφέρει; Πάνυ γε; ἕφη ἀλλ ἐκεῖνο παρίης,11 
ἂν δέῃ μάχεσθαι, τί ὠφελήσει. ἢ οἰχκονομική ; Ἔνταῦϑα 

δήπου καὶ πλεῖστον ; ἕφη " ὃ γὰρ ἀγαϑὸς οἰκονόμιος, 
εἰδὼς ὅτι οὐδὲν οὕτω λυσιτελές τε χαὶ “χερδαλέον ἐστὶν 
ὡς τὸ μαχόμενον τοὺς πολεμίους γιχᾶν, οὐδὲ οὕτως 
ἀλυσιτελές τὲ καὶ ζημιῶδες ὡς τὸ ἡττᾶσϑαι, προϑύμως 
μιὲν τὰ πρὸς τὸ γιχᾶν συμφέροντα ζητήσει καὶ παρά- 
σχευάσεται, ἐπιμελῶς δὲ τὰ πρὸς τὸ ἡττᾶσϑαι φέροντα 
σχέψεται καὶ φυλάξεται, ἐ ἑγεργῶς δ᾽, ἂν τὴν παρασχευ- 
ἣν ὁρᾷ νιχητικὴν οὖσαν, , μαχεῖται, οὐχ ἥκιστα δὲ τού- 
των, ἐὰν ἀπαράσκευος 1 ἢ, φυλάξεται συνάπτειν μάχην. 
μὴ καταφρόνει, ἕφη, ῶ ᾿Νιχομαχίδη τῶν οἰκονομικῶν! 
ἀγδοῶν" ἡ γὰρ τῶν ἰδίων ἐπιμέλεια πλήϑει μόνον δια- 
φέρει τῆς τῶν κοινῶν, τὰ δὲ ἄλλα παραπλή ἤσια ἔχει" 
τὸ δὲ μέγιστον, ὅτε οὔτε ἄνευ ἀνϑρώπων οὐδετέρα γί- 
γγέται οὔτε δι᾽ ἄλλων ἕν ἀνθρώπων τὰ ἴδια πράττε- 
ται; δι ἄλλων δὲ τὰ χοινά " οὐ γὰρ ἄλλοις τισὶν ἀν-- 
᾿ϑρώποις οἱ τῶν χοιγῶν ἐπιμιελό ὀμέγοι χρῶνται ἢ οἷςπερ 
οἱ τὰ ἴδια οἰκονομοῦντες " οἷς οἱ ἐπιστάμενοι χρῆσϑαι 
χαὶ τὰ ἰδία χαὶ τὰ χοινὰ καλῶς πράττουσιν, οἱ δὲ μὴ 
ἐπιστάμενοι ἀμφοτέρωϑε πλημμελοῦσιν. 

δ 

ΘΟΑΡΟΟΤ ΡΨ. 

ΠωῸ γρντοσδηαϊς δᾶ Ῥυϊδιϊμδθν ἔονε τα ἀΐπδιν εἰ ἐο]οἰταΐθτα 
Αἰμεηϊεηβίθιιβ. 

ΠΙεριχλεῖ δέ ποτε τῷ τοῦ πάγυ Περιχλέους υἱῷ δια- 1 
λεγόμενος, Ἐγώ τοι, ἕφη, (ὦ Περίκλεις, ἐλπίδα ἔχω 
σοῦ στράτη γήσαντος ἀμείνω τὲ χαὶ ἐνδοξοτέραν τὴν πό- 

ι εἰς τὰ πολεμιχὰ ἔσεσϑαι καὶ τῶν πολεμίων κρατή-- 

«11. οὐχ ἥκιστα δὲ τούτων] ῬΊαϊο Νίεποη. μ. 99. ἢ). Ὀρϑῶς 
ν ἂν χαλ οἶμεν ϑείους τε οὃς νῦν δὴ ἐλέγομεν χρησμῳϑοὺς 
“τὶ μάντεις καὶ τοὺς ποιητιχοὺς ἅπαντας, καὶ τοὺς πιολιτιχοὺς 

οὐχ ἥχιστα τούτων «φαῖμεν ἂν θείους τὲ εἶναι χαὶ ἐνϑουσιά- 
εἰν. ἴῃ ΦαΪθιιθ βιιρου]ατῖνὶ δαᾶθπι σαϊίο δῖ 4ι86 ἐπ {10 ὙὝλοΟΥ - 
αἷβ πόλεμον μέγαν τε ἔσεσθαι χαὶ ἀξιολογώτατον τῶν τιρο-- 

γεγενημέγων. 
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σειν. καὶ ὃ Περιχλῆς, Βουλοίμην. ἄν, ἔφη, ; 
κρατες, ἃὰ λέγεις" ὅπως δὲ ταῦτα γένοιτ᾽ ἂν οὐ -- 
γνῶναι. Βούλει οὖν, ἔφη ὃ Σωκράτης, διαλογιζόμενοι 
πεοὶ αὐτῶν ἐπισκοπῶμεν ὅπου ἤδη τὸ δυνατόν. ἐστιν; 
Βοί) λομαι, ἔφη. Οὐκοῦν οἶσϑα, ἔφη, ὅτι πλήϑει μὲν 
οὐδὲν μείους εἰσὶν ““2ϑηναῖοι Βοιωτῶν; : ̓ Οἷδα γάρ, ἔφη. 
Σώματα δὲ ἀγαθὰ καὶ καλὰ πόξερον ἐχ Βοιωτῶν. ; 
πλείω ἂν ἐχλεχϑῆναι ἢ ἐξ ᾿“ϑηνῶν; Οὐδὲ ταύτη μοι 
δοχοῦσι λείπεσθαι. Εὐμενεστέρους δὲ ποτέρους ἑαυτοῖς 
εἶναι γυμεῆρβξ ἢ ; ᾿ϑηναίους ἔγωγε" Βοιωτῶν μιὲν γὰρ 3 πολ-- 
λοὶ πὶ εονεατούμενοι ὑπὸ Θηβαίων δυςμενῶς αὐτοῖς. ἔγου- 
σιν, “4“9ήἤνησι δὲ οὐδὲν δρῶ τοιοῦτον. .“λλὰ μὴν φιλο- 
τιμότατοί γε καὶ φιλοφρονέστατοι πάντων εἶσιν" ἅπερ 
οὐχ ἕχιστα παροξύνει χινδυνείειν ὑπὲρ εὐδοξ ξίας τε καὶ 
πατρίδοξ. Οὐδὲ ἐν τοὔτοις “249ηναῖοι μεμπτοί. Καὶ 
μὴν προγόνων γε καλὰ ἔργα οὐχ ἔστιν οἷς μείζω καὶ 
σιλείω ὑπάρχει ἢ »ἡϑηναίοιξ" ᾧ πολλοὶ ἐπαιρόμενοι προ- 
τρέπονταί τε ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι κα χαὶ ἄλχιμοι γίγνεσϑαι. 
Τ αὔτα μὲν ἀληϑῆ λέγεις πάντα, ὦ Σώκρατες" ἀλλ δρᾷς 
ὅτι ἀφ᾽ οὗ ἥ τε σὺν Τολμίδῃ τῶν χιλίων ἐν “Δεβαδεΐᾳ Ι 
συ φορὰ ἐγένετο χαὶ ἢ μεϑ' “Ἱπποκράτους ἐπὶ Δηλίῳ, 
ἐχ τούτων τεταπείνωται μὲν ἡ τῶν ““9ηναίων δόξα, 
πρὸς τοὺς Βοιωτούς, ἐπῆοται δὲ τὸ τῶν ϑηθάξων φρύ- 
γημα πρὸς τοὺς “41ϑηναίους" ὥςτε Βοιωτοὶ μὲν οἵ πρό- 
σϑεν οὐδ᾽ ἐν τῇ ἑαυτῶν τολμῶντες ᾿29ηναίοις ἄνευ 
“Ταχεδαιμονίων τε χαὶ τῶν ἄλλων Πελοποννησίων ἄντ 
τιτάττεσϑθαι νῦν ἀπειλοῦσιν αὐτοὶ χαϑ᾽ ἑαυτοὺς ἐμβα- ὦ 
λεῖν εἷς τὴν “Ἵττιχήν" “419ηναῖοι δὲ οἱ πρότερον, ὅτε 
Βοιωτοὶ μόν οι ἐγένοντο, πορϑοῦντες τὴν Βοιωτίαν, φο- 
βοῦνται μὴ Βοιωτοὶ δῃώσωσι τὴν Ἡττιχήν. καὶ ὃ Σω-᾿ 
κράτης, "1) - αἰσϑάνομαι μέν, ἔφη, ταῦτα οὕτως ἔχον- 

τα" δοχεῖ δέ μοι ἀνδρὶ ἀγαϑῷ ἄρχοντι γῦν εὐαρεστοτέ-. Ι 
ρως διαχεῖσθαι ἦ᾿ πόλις. τὸ μὲν γὰρ ϑάῤῥος ἀμέλειάν. 
τε καὶ ῥᾳθυμίαν καὶ ἀπείϑειαν ἐμβάλλει, ο δὲ φόβος: 
προςεχτιχωτέρους τε καὶ εὐπειϑεστέρους χαὶ εὐταχτοτέ- 
ρους ποιεῖ. τεχμήραιο δ᾽ ἂν τοῦτο χαὶ ἀπὸ τῶν ἐν 
ταῖς ναυσίν. ὅταν μὲν γὰρ δήπου μηδὲν φοβῶνται, 3 
μεστοί εἶσιν ἀταξίας " ἔςτ᾽ ἂν δὲ ἢ χειμῶνα ἢ πολεμέ- " 
ους δείσωσιν, οὐ μόνον τὰ χελευόμενα πάντα ποιοῦσι δ 



ΓῚΒ. ΤΙ. Ὁ ΑΡ, τ. 1] 

ἀλλὰ χαὶ σιγῶσι καραδοκοῦντες τὰ , προςταχϑησόμενα 

ὥςπερ χορευταί. ᾿Αλλὰ μὴν ̓  ἔφη ὃ Περιχλῆς ᾿ εἴ γε Ὶ 
γῦν μάλιστα πείϑοιντο, ὥρα ἂν εἴη λέγειν πῶς ἂν αὖ- 
τοὺς προτρεψαίμεϑα πάλιν δρέδασθηῥαι τῆς ἀρχαίας 
ἀρετῆς τε καὶ εὖ ̓χλείας χαὶ εὐδαιμονίας. Οὐκοῦν, ἔφη 8 
δ᾽ Σωχρύτης, εἰ μὲν ἐβουλόμεθα χοημάτων αὐτοὺς ὧν 
οἱ ἄλλοι εἶχον ἀντιποιεῖσϑαι, ἀποδεικνύντες αὐτοῖς ταῦ- 
τα πατρῷά τε ὄντα χαὶ προςήχοντα μάλιστ᾽ ἂν οὕτως 
αὐτοὺς ἐξορμιῷμεν ἀντέχεσϑαι τούτων" ἐπεὶ δὲ τοῦ μετ᾽ 
ἀρετῆς πρωτεύειν αὐτοὺς ἐπιμιελεῖσϑαι βουλ όμεϑα, τοῦτ᾽ 
αὖ δειχτέον ἐχ παλαιοῦ μάλιστα προςῆκον αὐτοῖς, καὶ 
ὡς τούτου ἐπιμιελόμενοι πάντων ἂν εἶεν κράτιστοι, 
Πῶς οὖν ἂν τοῦτο διδάσκοιμεν; Οῆαι μέν, εἶ τούς γε 9 
παλαιοτάτους ὧν ἀχού δεν ποῦν ὄνους αἰτῶν ἀναμιμνή-- 
σχοιμεν αὑτοὺς ἀχηκούτας ἀρίστους γεγονέναι. ρα λέιο 
γεις τὴν τῶν ϑεῶν κρίσιν, ἣν οἱ περὶ Κέχροπα δι᾿ ἄρε- 
τὴν ἔχοιναν; ““ἔγω γάρ, χαὶ τὴν Ἐρεχϑέως γε τροφὴν 
καὶ γένεσιν, χαὶ τὸν πόλεμον τὸν ἐπ᾽ ἐχείνου γενόμενον 
πρὸς τοὺς ἐχ τῆς ἐχομένης ἠπείρου πάσης, καὶ τὸν ἐφ᾽ 
Ἡρακλειδῶν πρὸς τοὺς ἂν Πελοποννήσῳ, χαὶ πάντας 
τοὶς ἐπὶ Θησέως πολειιηϑέντας, ἐν οἷς πᾶσιν ἐκεῖνοι 
δῆλοι γεγόνασι τῶν καϑ' ἑαυτοὺς ἀνθρώπων͵ ἀριστεύ- 
σαντες " εἰ δὲ βούλει, ἃ ὕστερον οἱ ἐχείγ ων μὲν ἀπόγο- 
γοι; οὐ πολὺ δὲ πρὸ ἡμῶν γεγονότες, ἔπραξαν, τὰ μὲν 
αὐτοὶ χαϑ' ἑαυτοὺς ἀγωνιξόμενοὶ πρὸς τοὺς χυριεύοντας 
τῆς τε “σίας πάσης καὶ τῆς Εὐρώπης μέχοι Ἵ]ακεδο- 
γίας καὶ πλείστην τῶν προγεγονότων δύναμιν καὶ ἄφορ- 
“μὴν χεχτημένους καὶ μέγιστα ἔργα κατειργασμέγους, τὰ 
δὲ χαὶ μετὰ Πελοποννησίων ἀριστεύοντες χαὶ κατὰ γῆν 
χαὶ χατὰ ϑάλατταν" οἱ δὴ καὶ λέγονται πολὺ διενεγκεῖν 
τῶν χαϑ' ἑαυτοὺς ἀνϑρώπων. “Ἰζγονται γάρ, ἔφη.12 
Τοιγαροῦν πολλῶν μὲν “μεταναστάσεων ἐν τῇ Ἑλλάδι 
γεγονυιῶν διέμειναν ἐν τῇ ἑαυτῶν, πολλοὶ δὲ ὑπὲρ δι- 
'χαίων ἀντιλέγοντες ἐπέτρεπον ἐχείγοις., πολλοὶ δὲ ὑπὸ 
χρειττόγων προ νομδϑδὲ κατέ εὐγὸν πρὸς ἐκείνους. χαὶ18 
ὃ “Περικλῆς, Καὶ ϑαυμάζω γε, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἢ 
πόλις ὕπως ποτ᾿ ἐπὶ τὸ ,Ζεῖρον ἔχλινεν, ᾿Εγὼ μὲν 
ἔφη, οἶμαι; ὗ “ωχράτης, ὥςπερ καὶ ἀϑληταί τινες διὰ 
τὸ πολὺ ὑπερενεγχεῖν καὶ χρατιστεῦσαι καταῤῥαθυμή- 
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σαντὲς ὑστερίζουσι τῶν ἀντιπάλων , οὕτω καὶ ̓ 49ηδ 
οὖς πολὺ διενεγκόγτας ἀμελῆσαι ἑαυτῶν, καὶ διὰ τοῦτο 

14χείρους γεγονέναι. Νῦν οὖν, ἔφη; τί ἂν ποιοῦντες ἀνα-- 
λύβοιεν τὴν ἀρχαίαν ἀρετήν; καὶ ὃ Σωχράτης ᾿ Οὐδὲν 
ἀπόχρυφογ δοχεῖ μοι εἶναι, ἀλλ εἰ μὲν ἐξευρόντες. τὰ 
τῶν προγόγων ἐπιτηδεύματα μηδὲν χεῖρον ἐχείνων ἐπε- 
τηδεύοιεν, οὐδὲν ἂν χείρους ἐχείγων γενέσθαι" εἶ δὲ μή, β 
τούς γέ γῦν πρωτεύοντας μιμούμενοι καὶ τούτοις τὰ 
αὐτὰ ἐπιτηδεύοντες ᾿ ᾿ὁμοίως μὲν τοῖς αὐτοῖς χρώμενοι 
οἱδὲν ἂν χείρους ἐκείνων εἶεν, εἰ δ᾽ ἐπιμελέστερον, καὶ 

4δβελτίους. “έ γέις, ἕφη, πόῤῥω που εἴγαι τῇ πόλει τὴν 
καλοχἀγαϑίαν. πότε γὰρ οὕτως “ϑηναῖοι ὥςπερ “«-- 
κεδαιμόνιοι ἢ πρεσβυτέρους αἰδέσονται, οἵ ἀπὸ τῶν 
πατέρων ἄρχονται καταφρονεῖν τῶν γεραιτέρων, ἢ σω- 
μασχήσουσιν οὕτως, οἱ οὐ μιόνον αὐτοὶ εὐεξίας ἀμελοῦ- ἥ 

1θσιν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπιμιελομένων καταγελῶσι; πότε δὲ ᾿' 
οὕτω πείσονται τοῖς ἄρχουσιν, οἱ χαὶ ἀγάλλονται ἐπὲ 
τῷ καταφρονεῖν τῶν ἀρχόντων; ἢ πότε οὕτως δμονοή- Ἴ 
σουσιν, οἵ γε ἀντὶ μὲν τοῦ συνεργεῖν ἑαυτοῖς τὰ συμ- 
φέροντα ἐπηρεάζουσιν ἀλλήλοις καὶ φϑονοῦσιν ἑαυτοῖς .ι 
μᾶλλον ἢ τοῖς ἄλλοις ἀγϑρώποις, μάλιστα δὲ πάντων ἃ 
ἕν τε ταῖς ἰδίαις συνόδοις χαὶ ταῖς κοιναῖς διαφέρονται, 
χαὶ πλείστας δίκας ἀλλήλοις δικάζονται, χαὶ προαιροῦν- 
ται μᾶλλον οὕτω μάν ας δα ἀπὶ ἀλλήλων ἢ ,“συνωφε- 
λοῦντες αὑτούς, τοῖς δὲ χοιγοῖς ὥςπερ ἀλλοτρίοις χρώ- 
μενοι, περὶ τούτων αὖ μάχονται καὶ ταῖς εἰς τὰ τοιαῦ-- 

17τα δυνάμεσι μάλιστα χαίρουσιν. ἐξ ὧν πολλὴ μὲν ψ; 
ἀπειρία χαὶ κακία τῇ πόλει ἐμφύεται, πολλὴ δὲ ἐλᾷ 
καὶ μῖσος ἀλλήλων τοῖς πολίταις  ἐγγῇ γεται, δὲ ἔγω-- ἢ 
γε μάλα φοβοῦμαι ἀεὶ μή τε μεῖζον ἢ ὥςτε εἶτ δύ- 

1βγασϑαι κακὸν τῇ πόλει συμβῇ. Πϊηδαμῶς, ἕφη ὃ Σω-- ἴ 
χράτης, ὦ Περίκλεις οὕτως ἡγοῦ ἀνηχέστῳ πονηρίᾳ γο-- 

σεῖν γ  νύυς οὐχ ὁρᾷς ὡς εὔταχτοι μέν εἶσιν ἐν. 
τοῖς ναυτιχοῖς εὐτάκτως δ᾽ ἐν τοῖς γυμνιχοῖς ἀχῶσα 
πείϑονται ΑΙ ἐπιστάταις, οὐδένων δὲ καταδεέστερον ἤ 

19ἐν τοῖς χοροῖς ὑπηρετοῦσι τοῖς διδασχάλοις ; Τοῦτο γάρ ἴω; 
τοι, ἔφη, καὶ ϑαυμαστόν ἐστι, τὸ τοὺς μὲν ἐπ 
πειθαρχεῖν. τοῖς ἐφεστῶσι, τοὺς δὲ δπλίτας καὶ τοὺς ὅν 
τ πεῖς οἱ δοκοῦσι χαλοκάγαϑίᾳ προχεκοίσϑαι τῶν ποτ 
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λιτῶν ᾿ ἀπειϑεστάτους εἶναι “πάντων. “αὶ ὃ Σωχράτης20 
Ἰέφη, Ἧ δὲ ἐν “Ἱρείῳ πάγῳ βουλή, ὦ Περίχλεις, οὐχ 
ἐκ τῶν δεδοκιμασμένων καϑίσταται; Καὶ μάλα, ἔφη. 
Οἶσϑα οὖν τινας» ἔφη, κάλλιον ἢ νομιμώτερον ἢ σε- 
μγότερον ἢ δικαιότερον τάς τε δίκας διχάϊ ξοντας χαὶ 
τἄλλα πάντα πράττοντας; Οὐ μέμφομαι, ἕφη Ἶ τούτοις. 
Οὐ τοίνυν, ἕφη, δεῖ ἀϑυμεῖν ὡς οὐκ εὐτάχτων ὄντων 
4ϑηναίων. Καὶ μὴν ἕν γε τοῖς στρατιωτιχοῖς, ἔφη.21 
ἔνθα μάλιστα δεῖ σωφρονεῖν τὲ καὶ εὐταχτεῖν καὶ πει-- 
ϑαρχεῖν, οὐδενὶ τούτων προςἔχουσιν. Ἴσως γάρ, ἕφη 
) Σωχράτης, ἔν τούτοις οἵ ἥκιστα ἐπιστάμενοι ἄοχου-- 
"ιν αὐτῶν. οὐχ δρᾷς ὅτι κιϑαριστῶν μὲν καὶ χορευ- 
τῶν καὶ ὀρχηστῶν οὐδὲ εἷς ἐπιχειρεῖ ἄρχειν μὴ ἐπιστά- 
ἐἕγος, οὐδὲ παλαιστῶν οὐδὲ παγχρατιαστῶν ; ἀλλὰ πάν- 
ἐς, ὅσοι τούτων ἄρχουσιν, ἔχουσι δεῖξαι ὑπόϑεν ἔιιει-- 

Π)ον ταῦτα ἐφ᾽ οἷς ἐφεστᾶσι" τῶν δὲ στρατηγῶν οἱ πλεῖ- 
γτοι αὐτοσχεδιάξουσιν. οὐ μέντοι σέ γε τοιοῦτον ἐγὼ22 
ομίζω εἶναι, ἀλλ οἶμαί σε οὐδὲν ἧττον ἔχειν εἰπεῖν 

[ πότε στρατηγεῖν ἢ πότε παλαίειν ἤρξω μανϑάνγειν. 
αὶ πολλὰ μὲν οἶμαί σε τῶν πατρῴων στρατηγημάτων 
ἡ αρειληφότα διασώζειν, πολλὰ δὲ πανταχόϑεν συγενήγο- 
ἕναι, ὁπόϑεν οἷόν τε ἦν μαϑεῖν τι ὠφέλιμον εἰς στρα- 
ἡγίαν. οἶμαι. δέ σε πολλὰ μεριμνᾶν ὅπως μὴ λάϑης23 
ἑαυτὸν ἀγνοῶν τι τῶν εἰς στρατηγίαν ὠφελίμων " καὶ 
ἔν τι τοιοῦτον αἰἴσϑῃ σεαυτὸν ΠῚ εἰδότα, ζητεῖν τοὺς 
ἱσταμένους ταῦτα, οὔτε δώρων οὔτε χαρίτων φειδό-- 
γον, ὅπως μάϑῃς. παρ᾽ αὐτῶν ἃ μὴ ἐπίστασαι καὶ 
υνεργοὺς ν ἀγαϑοὺς ἔχῃς. χαὶ ὃ Περικλῆς, Οὐ λανϑά-" 24 
εἰς με, ὦ Σώκρατες, ἔφη, ὅτι οὐδ᾽ οἱόμενός ἐς τού- 

Ἴων ἐπιμελεῖσϑαι ταῦτα λέγεις, ἀλλ ἐγχειρῶν μι διδά- 
κειν ὅτι τὸν μέλ. λοντὰ στρατηγεῖν τούτων ἁπάντων ἐπι-- 
ἐλεῖσϑαι δεῖ. . ὁμολογῶ μέντοι κἀγώ σοι ταῦτα. Τοῦ-25 

ἢ δ᾽ » ἔφη, ὦ Περίχλεις, κατανενύηχας, ὅτι πούχειται 
ς χώρας ἡμῶν ὕρη μεγάλα, χαϑήκοντα ἐπὶ τὴν Βοιω-- 
αν, δι᾿ ὧν εἰς τὴν χώραν εἰςοδοι στεγαί τε χαὶ προς- 

ἥντεις εἰσί, καὶ ὃτε μέση διέζωσται ὄρεσιν ἐρυμιγοῖξ : 
αἱ μάλα, ἔφη. Τί δέ; ἐκχεῖνο ἀκήκοας, ὅτι Πυ-26 
ἷ καὶ Πισίδαι ἐν τῇ ϑασιλέως χώρᾳ κατέχοντες ἐρυ- 
'ὰ πάνυ χωοίᾳ καὶ κούφως ὥὡπλισειΐνοι δύνανται πολ- 

: 

ΓΙᾺ 
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λὰ μὲν τὴν βασιλέως χώραν καταϑέοντες κακοποιεῖν, 
αὐτοὶ δὲ ζῆν ἐλεύϑεροι ; Καὶ τοῦτό γε; ἔφη, ἀχούω. ἢ 

214ϑηναίους δ᾽ οὐκ ἂν οἴει, ἔφη, μέχρι τῆς ̓ ἐλαφρᾶς β 

“Βἔφη, ὦ Σώχρατες, καὶ ταῦτα χρήσιμα εἶναι, Εἰ τοί- 
», 

1 

2 μόνος ἔπαυσεν. ἐντυχὼν γὰρ αὐτῷ πρῶτον μὲν εἷς τὸ 1 

8 ταῦὲλ οὖν ἀκούων ὃ Γλαύκων ἐμεγαλύνετο, καὶ ἦδέ 

ἡλικίας ὡτσιλισμένους κουφοτέροις ὅπλοις καὶ τὰ προχεί-- 
μενα τῆς χώρας ὕρη κατέχοντας βλαβεροὺς μὲν τοῖς πο-- ὦ 
λεμίοις εἶναι, μεγάλην δὲ προβολὴν τοῖς πολίταις τῆς 
χώρας κατεσχευάσϑαι; καὶ ὃ Περιχλῆς. Πάντ οἶμαι; 

γυν, ἔφη ὃ Σωχράτης, ἀρέσχει σοι ταῦτα, ἐπιχείρει 
αὐτοῖς, ὦ ἄριστε" ὅ,τι μὲν γὰρ ἂν τούτων καταπρά-. 
ξῃς, καὶ σοὶ καλὸν ἔσται καὶ τῇ πόλει ἀγαϑόν" ἐὰν δέ 
τι ἀδυνατῇς, οὔτε τὴν πόλιν βλάψεις οὔτε σεαυτὸν χκα-τ 
ταισχυγεῖς. 

«« ὡΡ Ὸ., - σὲ. Ὡς ----Ξ͵.-.ε͵ 

ΟσΟΑΡΓΧΟ ΊΤ ΥἹ. 

ΟἸδιιοοπθῖι ἱπυρουΐζαπι Δ ἀο] εβοθπίθηι ἃ Οδρ 556 ἃ ΓΘρῸ Β] θᾶ 
νου ϊ ϑοοτναῖθθ.. 

͵σ“..» .» “΄΄ωΩωο.. ψωκκ ἡ, “α“ῳ -«“Φ«ὑ᾿᾿ ῸΦὋΦὰὰ ΝΣ Γλαύκωνα δὲ τὸν “Τρίστωνος, ὅτ᾽ ἐπεχείρει δημήγο- 
θεῖν ̓  ἐπιϑυμῶν. προστατεύειν τῆς πόλεως, οὐδέπω εἶχο- 
σιν ἔτη γεγονώς, ὄντων ἄλλων οἰκείων τε καὶ φίλων) 
οὐδεὶς ἤδύνατο παῦσαι ἑλχόμενόν τε ἀπὸ τοῦ βήματος 1 
καὶ καταγέλαστον ὄντα" Σωχράτης δέ, εὔνους ὧν αὖ-} 
τῷ διά τε Χαρμίδην τὸν Ἐ λαύχωνος καὶ διὰ Πλάτωνα," 

ἐθελῆσαι ἀκούειν τοιάδε λέξας κατέσχεν. Ὦ Γλαύκων ἢ 
ἔφη, προστατεύειν ἡμῖν διανενόησαι τῆς πόλεως ; ἜγωγὍ, ι 
ἔφη ῃ, ὦ Σώκρατες. Νὴ 4, ἔφη" καλὸν γὰρ εἴπερ τι 
καὶ ἄλλο τῶν ἐν ἀνθρώποις. δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν τοῦ- ἢ 
τὸ διαπράξῃ, δυνατὸς μὲν ἔσῃ αὑτὸς τυγχάνειν ὅτοι ἰ 
ἂν ἐπιϑυμῇς, ἱκανὸς δὲ τοὺς φίλους ὠφελεῖν, ἐπαρεῖς ἵ 
δὲ τὸν πατρῷον οἶχον, αὐξήσεις δὲ τὴν πατρίδα, ὄνο- ἢ 
μαστὸς δ᾽ ἔσῃ πρῶτον μὲν ἐν τῇ πόλει, ἔπειτα δ᾽ ἔν 
τῇ Ἕλλάδι ᾿ ἴσως δὲ ὥςπερ Θεμιστοχλῆς χαὶ ἐν τοῖμ! 
βαρβάροις" ὅπου δ᾽ ἂν ἧς, πανταχοῦ “περίβλεπτος “ὰ ̓ 

27. μέχρι τῆς ταν ρας ἡλικίας} ϑυπὲ φυὶ περίπολοι ἀϊοο. 
Ῥδιῖι. ᾿ 
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ὃ παρέμενε,, μετὰ δὲ ταῦτα ὃ “Σωκράτης , Οὐχοῦν, ἔφη; 
" τοῦτο μέν, ὦ Γλαύκων, δῆλον, ὅτι εἴπερ τιιᾶσϑαι βού- 

Ἴ λει, ὠφελητέα σοι ἥ πόλις ἐστίν; Πάνυ μὲν οὖν » ἔφη. 
Ὁ Πρὸς ϑεῶν, ἔφη, μὴ τοίνυν" ̓ ἀποχρύψῃ, ἀλλ᾽ εἶπον 

5] ἡμεῖν ἐκ τίνος ἄρξῃ τὴν πόλιν , ἐδεργετεῖν ; ; ἐπεὶ δὲ ὃ 4 
πῇ Γλαύκων διεσιώπησεν, ὡς ἂν τότε σχοπῶν ὁπόϑεν ἄρ- 
Ὡ χοιτο, 46, ἔφη ὃ Σωχράτης,; ὥςπερ φίλου οἶχον εἶ 
5 Ἵ αὐξῆσαι βούλοιο, πλουσιώτερον αὐτὸν ἐπιχειροίης ἂν 

ἱ ποιεῖν, οὕτω καὶ τὴν πόλιν πειράσῃ πλ ̓ουσιωτέραν ποι- 
ἡ σαι; ἰδδόνω μὲν οὖν, ἔφη. Οὐχοῦν ᾿πλουσιωτέρα 7) ἂν ὅ 

γδὲ εἴη προςύδων αὐτῇ πλειόνων γενομένων; Εἰχὸς γοῦν, 
' ἔφη. «““ξξον δή, ἔφη, ἐκ τίνων γῦν αἱ “πρόςοδοι τῇ 
᾿πόλει καὶ πόσαι τινές εἶσι; δῆλον γὰρ ὅτι ἔσκεψαι, ἵγα, 
Τεὲ μέν τινὲς αὐτῶν ἐνδεῶς ἔχουσιν, ἐκπληρώσῃς, εἶ δὲ 
Ἱπαραλείπονται, προςπορίσῃς. ᾿4χλὰ μὰ 4“ , ἔφη ὃ 
᾿ Γλαύκων, ταῦτά 7ε οὐκ ἐπέσχεμμιαι. .Χ41λλ: εἰ τοῦτο, θ 
ἔφη, παρέλιπες, τάς γε δαπάνας τῆς πόλεως ἡμῖν εἰπέ" 
δῆλον γὰρ ὅτι καὶ τούτων τὰς περιττὰς ἀφαιρεῖν δια- 
Ἰνοῇ. ““λλὰ μὰ τὸν 40 ̓ ἔφη, οὐδὲ πρὸς ταῦτά πω 

δ ἐσχόλασα. Οὐχοῦν, ἔφη, τὸ μὲν πλουσιωτέραν τὴν πό- 
ἐβλὲν ποιεῖν ἀναβαλούμεϑα" πῶς γὰρ οἷόν τε μὴ εἰδότα 
"γε τὰ ἀναλώματα, καὶ τὰς προςόδους ἐπιμεληϑῆναι τού-- 
των ; “Αλλ, ὧ Σώκρατες, ἔφη ὃ Γλαύκων, δυνατόν ἐστι Ψ 

αἱ ἀπὸ πολεμίων τὴν πόλιν πλουτίζειν. Νὴ “1ἰα σφό- 
ὅρα γ᾽, ἔφη ὃ Σωχράτης, ἐάν τις αὐτῶν κρείττων ἤ" 

ν ἥττων δὲ ὧν καὶ τὰ οἰκεῖα προςαποβάλοι ἄν. “1ληϑῆ 8 
λέγεις ; ἔφη. Οὐχοῦν, ἕφη, τόν γε βουλευσόμενον πρὸς 
οὕςτινας δεῖ πολομοῖ τήν τε τῆς πόλεως δύναμιν χαὶ 

τὴν τῶν ἐναντίων εἰδέναι δεῖ, ἵνα; ἐὰν μὲν ἣ τῆς πό-- 
λεως χρείττων ἧ, συμβουλεύῃ ἐπιχειρεῖν τῷ πολέμῳ, 
ἃν δὲ ἥττων τῶν ἐναντίων, εὐλ αβεῖσϑαι πείϑη. 
Ορϑῶς λέγεις, ἔφη. Πρῶτον μὲν τοίνυν, ἔφη, λέξον 9 
ἡ (εῖν τῆς πόλεως τήν τε πεζικὴν χαὶ τὴν γαυτιχὴν δύ- 

. γάμιν, εἶτα τὴν τῶν ἐναντίων. ““λλὰ μὰ τὸν “11, ἔφη, 
οὐχ ἂν ἔχοιμί σοι οὕτω γε ἀπὸ στόματος εἰπεῖν. “Ἵλλ λ 
εἰ “γέγραπταί σοι; ἔνεγχε». ἔφη" πάγυ γὰρ ἡδέως ἂν 

᾿ τοῦτο ἀκούσαιμι. ᾿Αλλὰ μὰ τὸν Δί, ἔφ η, οὐδὲ γέγρα- 
᾿ἥπταί μοί πω. Οὐχοῦν, ἔφη, καὶ περὶ πολέμου συμ-10 

υ “Ἐϑουλεύειν τήν γε πρώτην ἐπισχήσομεν " ἴσως γὰρ καὶ 
2 

ΓῪ 

" 

γ! 
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διὰ τὸ μέγεθος αὐτῶν ἄρτι ἀρχόμενος τῆς προστατείας 
οὔπω ἐξήταπας. ἀλλά τοι περί γε φυλακῆς τῆς χώρας 
οἶδ᾽ ὅτι σοι μεμέλη κεν χαὶ οἶσϑα ὁπόσαι τὲ φυλαχαὶ 
ἐπίκαιροί εἶσι καὶ ὅπόσαι μὴ καὶ ὑπόσοι τε φρουροὶ 
ἱχανοί εἶσι καὶ δπόσοι μή εἶσι" καὶ τὰς μὲν ἐπικαίρους 
φυλ αχὰς σι εἰβουλεύσεις μείξ ονας ποιεῖν, τὰς δὲ περιτ-- 

τττὰς ἀφαιρεῖν. β Νὴ ΖΦ ̓ν ἔφη ὃ Γλαύχων, ἁπάσας μὲν 
οὖν ἔγωγε ἕνεχά 78 τοῦ οὕτως αὐτὰς φυλάττεσθαι ὥς- 

τε χλ ἔπτεσϑαι τὰ ἐχ τῆς χώρας. ᾿Εὰν δέ τις ἀφέλῃ γ᾽, 
ἕφη ᾽ τὰς φυλακάς, οὐχ οἴξι καὶ ἁρπάζειν ἐξουσίαν ἔσε-. 
σϑαι τῷ βουλ ομένῳ ; : ἀτάρ, ἔφη. πότερον ἐλϑὼν αὐτὸς 
ἐξήτακας τοῦτο ἢ πῶς εἶνϑα ὅτι καχῶς φυλάττονται; 
Εἰχάζω, ἕφη. Οὐκοῦν, ἔφη, καὶ περὶ τούτων, ὅταν 
μηκέτι εἰκάζωμεν, ἀλλ ἤδη εἰδῶμεν, τότε συμβουλεύ- 

12σομεν; Ἴσως, ἔφη ὃ Γλαύκων, βέλτιον. Εἰς γε μήν, 
ἕφη, τἀργύρεια οἶδ᾽ ὅτι οὐκ ἀφῖξαι, ὡςτ᾽ ἔχειν εἰπεῖν 
διότι γῦν ἐλάττω ἢὮ πρόσϑεν προςέρχεται αὐτόϑεν. Οὐ 
γὰρ οὖν ἐλήλυϑα, ἔφη. Καὶ γὰρ γὴ Σ Γἐν ἔφη ὃ Σω- 
χράτης; λένεγωι βαρὺ τὸ χωρίον εἶναι, ὥςτε, ὅταν πε-- 
ρὲ τούτου δέῃ συμβου λεύειν, αὕτη σοι ἢ πρόφασις ἀρ-. 

ιϑκέσει. Σκώπτομαι, ἔφη. ὃ Τλωδορ .Χ41λ. ἐχείνου γέ! 

.ς φῖπς,,» ὧδ ““ᾳὦ ἄ ὦ 

-»Ὁ΄΄ “τ. ν.ὕ.».. 

ὸ 

τοι, ἕφη : οἶδ᾽ ὅτι οὐχ ἡμέληκας, ἀλλ ἔσχεψαι, πόσον ἡ 
, 

χρόνον ἱκανός ἐστιν ὃ ἐχ τῆς χῦθας: γιγνόμενος σῖτος: 

διατρέφειν τὴν πόλιν, χαὶ πόσου εἰς τὸν ἐνιαυτὸν πιρος-᾿ 
δεῖται, ἵνα μὴ τούτου γε λάϑῃ σέ ποτε ἢ πόλ ις ἐγδεὴς 
γενομένη, ἀλλ εἰδὼς ἕχης ὑπὲρ τῶν ἀναγκαίων ουκι- 

, - 

βουλεύων τῇ πόλει βοηϑεῖν τε χαὶ σώζειν αὐτήν. 4ε. 
γεις, ἔφη ὃ Γλαύκων, παμμιέγεϑες 1 πρᾶγμα, εἴ γε καὶ 

14τῶν τοιούτων ἐπιμιελεῖσϑαι δεήσει. “λλὰ μέντοι, ἔφη 
δ “Σωχράτης 3 οὐδ᾽ ἂν τὸν ἑαυτοῦ ποτὲ οἶχον χαλῶς τις 
οἴχήσειεν, εἶ μὴ πάντα μὲν εἴσεται ὧν προςδεῖται, πάν- 
τῶν δὲ ἐπιιιελό ὄμένος ἐκπληρώσει. ἄλλ ἐπεὶ ἢ μὲν πό- 
λις ἐκ πλειόνων ἢ μυρίων οἰχιῶν συνέστηχε, χαλεπὸν" 
δέ ἐστιν ἅμα τουλθδθθιν οὐολίαμ ἐπιμελεῖσθαι, πῶς οὐχ 
ἕγα, τὸν τοῦ ϑείου, πρῶτον ἐπειράϑης αὐξῆσαι; δεῖς: 
ται δέ" χἂν μὲν τοῦτον δύνῃ, καὶ πλείοσιν ἐπιχειρή- 
σεις" ἕνα δὲ μὴ δυνάμενος ὠφελῆσαι πῶς ἂν ἘΘΝΟΝ 

12, βαρύ] Αξγνδ, τῷ ἴῃ πιϑίϑὶ! ἔοάϊηϊδβ, Ῥϑβι Ποπτΐ. Ϊ 
᾿ ᾿ 

ΞΞ -- Ξ5. «τ: 
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γε δυνηϑείης; ὥςπερ εἰ, τις ἕν τάλαντον μὴ δύναιτο φε- 
θέειν, πῶς οὐ φα ρὸν ὅτι πλείω γε φέρειν οὐδ᾽ ἐπιχει-- 
ρητέον αὐτῷ; ᾿Αλλ ἔγωγ ̓  ἔφη ὁ Ιλαύχων, ὠφελοίην1 5 

ἂν τὸν τοῦ ̓ ϑείοῦ οἶκον, εἴ μοι ἐϑέλοι πείϑεσϑαι. Εἰ- 
τα, ἔφη ὃ Σωκράτης, τὸν ϑεῖον οὐ δυνάμενος πείϑειν, 
“4ϑηναίους πάντας μετὰ τοῦ ϑείου γομείζεις δυνήσεσϑαι 
ποιῆσαι πείϑεσθαί σοι: φυλάττου, ἔφη, ὦ Γλαύκων, 10 
ὅπως μὴ τοῦ εὐδοξεῖν ᾿ἐπιϑυμῶν εἰς τοὐναντίον ἔλϑῃς. 
ἢ οὐχ δρᾷς ὡς σφαλερόν ἐστι τὸ ἃ μὴ οἶδέ τις, ταῦτα 
λέγειν ἢ πράττειν; ἐνθυμοῦ δὲ τῶν ἄλλων, ὕσους οἶσϑα 
τοιούτους, οἷοι “Φαίνονται καὶ λέγοντες ἃ μὴ ἴσασι καὶ 
πράττοντες ᾿ πότερά σοι δοχοῦσιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις 
ἐπαίνου μᾶλλον ἢ ψόγου τ τυγχάνειν καὶ πότερον ϑαυ- 
μάξεσϑαι μᾶλλον ἢ καταφρονεῖσϑαι. ἐνθυμοῦ δὲ χαὶ17 

Ἰ τῶν εἰδότων ὅ,τι τε λέγουσι καὶ ὃ,τι ποιοῦσι" χαί, ὡς 
ἴ ἐγὼ γομίζω, εὑρήσεις ἐν πᾶσιν ἔργοις τοὺς μὲν εὐδοχι- 
μοῦντάς τε χαὶ ϑαυμαζομέγους ἐχ τῶν μάλιστα ἐ ἐπιστα- 
μένων ὕντας, τοὺς δὲ χακοδοξ Ξοῦντάς τε καὶ καταφρο- 
γουμέγους ἐκ τῶν ἀμαϑεστάτων. εἰ οὖν ἐπιϑυμεῖς εὐ-18 
δοκιμεῖν τε καὶ ϑαυμάζξεσϑαι ἐν τῇ 1 πόλει, πειρῶ κα- 
τεργάσασϑαι ὡς μάλιστα τὸ εἰδέναι ἃ βούλ ει πράττειν" 

! ἐὰν γὰρ τούτῳ διενέγκας τῶν ἄλλων ἐπιχειρῇς τὰ τῆς 
πόλεως πράττειν, οὐκ ἂν ϑαυμάσαιμι, εἰ πάνυ ῥᾳδίως 
τύχοις ὧν ἐπιϑυμεῖς. 

σΟΑΡυ ἸΤ Ὑὔὅιἂ.. 

(Ἰ αυὐπιϊᾷρηχ τουθοιηδαπΐθηχ δα οδΡ 55θη δι τορι Β] ἸΟδ. 
᾿φροδοχίαϊιιν ϑοοιαῖθϑβ. 

“Χαρμίδην δὲ τὸν Γλαύχωνος δρῶν ἀξιόλογον μὲν 1 
ἄνδρα ὄντα καὶ πολλῷ δυνατώτερον τῶν τὰ πολιτικὰ 
τότε πραττόντων, ὀκνοῦντα δὲ προςιέναι τῷ δήμῳ καὶ 
τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων ἐπιμελεῖσϑαι, Εἰπέ μοι, 
ἔφη, ώ “Χαρμίδη, εἰ΄ τις ἱχανὸς ὧν τοὺς στεφανίτας 

Ἶ ἀγῶνας γιχᾶν, χαὶ διὰ τοῦτο αὐτός τε τιμᾶσϑαι καὶ 
Ἶ τὴν πατρίδα ἢν τῇ “Ἑλλάδι εὐδοκιμωτέραν ποιεῖν ; μὴ 

ϑέλοι ἀγωνίζεσθαι, ποῖόν τινὰ τοῦτον γομίζοις ἂν τὸν 
ἄνδρα εἶναι; 41ἢλον ὅτι, ἔφη, μαλακόν τὲ καὶ δειλόν. 

Ἂν 
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2 Εἰ δέ τις, ἔφη, δυνατὸς ὧν τῶν τ' ἧς πόλεως πραγμά- " 
τῶν ἐπιμελόμενος τήν τε πόλιν αὔξειν χαὶ αὐτὸς διὰ ! 
τοῦτο τιμᾶσϑαι, ὀκνοίη δὴ τοῦτο πράττειν, οὐχ ἂν εἶκό- ' 
τως δειλὸς “νομίζοιτο; Ἴσως , ἔφη. ἀτὰρ πρὸς τί μὲ ' 
ταῦτ᾽ ἐρωτᾷς ; Ὅτι, ἔφη; οἶμαί σε δυνατὸν ὄντα ᾿ 
ὀχγεῖν ἐπιμελεῖσθαι, καὶ ταῦτα ὧν ἀνάγκη σοι μετέ- 

3. χειν πολίτῃ 78 ὄντι. Ἷ}1ὴν δὲ ἐμὴν δύναμιν, ἔφη ὃ ἢ 
“Χαρμίδης, ἐν ποίῳ ἔργῳ καταμαϑὼν ταῦτά μου κα- ! 
ταγιγν ὥσκεις ; Ἔν ταῖς συνουσίαις ; ἔφη; αἷς σύνει τοῖς 
τὸ τῆς πόλεως πράττουσι" καὶ γὰρ ὕταν τι ἀγακοινῶν-, 

ταί σοι, ὁρῶ σε καλῶς συμβουλεύοντα, καὶ ὅταν τι 
ά ἁμαρτάνωσιν, ὀρϑῶς ἐπιτιμῶντα. Οὐ ταὐτόν ἐστιν, 

ἔφη, ὦ Σώχρατες ἰδίᾳ τε διαλέγεσθαι χαὶ ἐν τῷ πλήπτ 
ϑει ἀγωνίζεσϑαι. Καὶ μήν, ἔφη, ὃ γε ἀριϑμεῖν δυγά- 
μενος οὐδὲν ἧττον ἔν τῷ πλήϑει ἢ μόνος ἀριϑμεῖ, καὶ 
οἱ χατὰ μόνας ἄριστα κιϑαρίζοντες. οὗτοι καὶ ἐν τῷ 

Ξ πλήϑει χρατιστεύουσιν. “ἰδῶ δὲ καὶ φόβον, ἔφη, οὐχ ἡ 
δρᾷς ἔμφυτά τε ἀνϑρώποις ὄντα χαὶ πολλῷ μᾶλλον ἐν 
τοῖς ὄχλοις ἢ ἐν ταῖς ἰδίαις ὁμιλίαις παριστάμενα ; 
αὶ σέ γε διδάξων, ἔφη, ὥρμημαι, ὅτι οὔτε τοὺς φρο- 
νιμωτάτους αἰδούμενος οὔτε τοὺς ἰσχυροτάτους φοβού- 
μενος ἐν τοῖς ἃ φονεστάτοις τε καὶ ἀσϑενεστάτοις αἰἷ- 

8 σχύνῃ λέγειν. πότερον γὰρ τοὺς γναφεῖς αὐτῶν ἢ τοὺς 
σχυτεῖς ἢ τοὺς τέχτονας ἢ τοὺς χαλκεῖς ἢ τοὺς γεωρ-- 
γοὺς ἢ τοὺς ἐμπόρους ἢ τοὺς ἔν τῇ ἀγορᾷ μεταβαλλο- 
μέγους καὶ φροντίζοντας ὃ, τι ἐλά ἄττονος πριάμενοι πλεί- 
ονος ἀποδῶνται αἰσχύνῃ; ἐκ γὰρ τούτων ἁπάντων ἥ 

Ὶ ἐκκλησία συνίσταται. τί δὲ οἴει διαφέ εἰν ὃ σὺ ποιεῖς 
Ἃ τῶν ἀσχητῶν ὄντα κρείττω τοὺς ἰδιώτας ροβεῖσϑαι; 
οὐ γὰρ τοῖς πρωτεύουσιν ἐν τῇ πόλει, ὧν ἕγιοι χατά-- 
φρονοῦσί σου, ῥᾳδίως διαλεγόμενος, πὰ τῶν ἐπιμελ ο0- 
μένων τοῦ τῇ πόλει διαλέγεσϑαι πολὺ περιών, ἐν τοῖς 
μηδεπώποτε φρογτίσασι τῶν πολιτικῶν μηδὲ σοῦ χκα- 
ταπεφρονηχόσιν ὀχγεῖς λέγειν, δεδιὼς μὴ καταγελασϑῆς ;, 

8 Τί δ᾽ ; ἔφη; οὐ δοχοῦσί σοι πολλάκις οἱ ἐν τῇ ἐχχλη- 
σίᾳ τῶν ὀρϑῶς λεγόντων καταγελᾶν ; ,. Καὶ γὰρ οἱ ἕτε- 
ροι, ἕφη. διὸ χαὶ ϑαυμάζω σου, εἰ ἐχείνους, ὅταν 
τοῦτο ποιῶσι, ῥᾳδίως χειρούμενος, τούτοις δὲ μηδένα 

9 τρόπον οἴει δυγήσεσϑαι προςενεχϑῆναι. ὦγαϑέ, μὴ ἀγγόει 

ΣΌΣ 
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σεαυτόν, μηδὲ «ἁμάρτανε ἃ οἱ πλεῖστοι ἁμαρτάνουσιν. 
οἱ γὰρ πολλοὶ ὡρμηκότες ἐπὶ τὸ σκοπεῖν τὰ τῶν ἄλλων 
π ἄγματα οὐ τρέπονται ἐπὶ τὸ ἑαυτοὺς ἐξετάζειν. μὴ 
οὖν ἀποῤῥᾳϑύμει τούτου, ἀλλὰ διατείνου μᾶλλον πρὸς 
τὸ σεαυτῷ προςέχειν" χαὶ μὴ ἀμέλει τῶν τῆς πόλεως, 

τι ῦ εἴ τι δυνατόν ἐστι διὰ σὲ βε λτιον ἔχειν, τούτων γὰρ 
καλῶς ἐχόντων οὐ μόνον οἱ ἄλλοι πολῖται, ἀλλὰ καὶ οἱ 

με σοὶ φίλοι καὶ αὐτὸς σὺ οὐκ ἐλάχιστα ὠφελήσῃ. 

ΟΘΟΑΡΟΤ ΎΠΙ.. 

Οὐγεϊουϊο Αὐἱδερρὶ φιδοβιϊομίθιι5 4ε Ῥοπο εοἱ Ρυΐοτο σεβροη-- 
οὶ ϑοοιαίθβ. 

“Γριστίππου δὲ ἐπιχειροῦντος ἐλέγχειν τὸν Σωχράτην, 
ὥςπερ αὐτὸς ὑπὶ ἐχείνου τὸ πρότερον ἠλέγχετο, βουλό- 
μένος. τοὺς συνόντας ὠφελεῖν ὃ Σωκράτης ἀπεχοίνατο 
οὐχ ὥςπερ, οἱ φυλαττόμενοι μή πῃ ὃ λόγος ἐπαλλαχϑῇ, 
ἀλλ ὡς ἂν “πεπεισμένος μάλιστα πράττειν τὰ δέοντα. 
ὃ “μὲν γὰρ αὐτὸν ἤρετο εἰ, τι εἰδείη ἀγαϑόν," ἵνα ᾽ εἴ τι 
εἴποι τῶν τοιούτων, οἷον ἢ σιτίον ἢ ποτὸν ἢ χρήματα 
ἢ ὑγίειαν ἢ ῥώμην ἢ τόλμαν, δεικνύοι δὴ τοῦτο κα- 
κὸν ἐνίοτε ὃν. ϑ δὲ εἰδὼς ὅτι ἐάν τι ἐνοχλῇ ἡμᾶς, 
δεόμεθα τοῦ παύσοντος, ἀπεχρίνατο ἧπερ χαὶ ποιεῖν 
κράτιστον" “ρά γε, ἔφη, ἐρωτᾷς μὲ εἴ τι οἶδα πυρετοῦ 
ἀγαϑόν; Οὐκ ἔγωγ » ἔφη. ᾿4λ." ὑφϑαλμίας; Θὺδὲ τοῦ- 
το. “Αλλὰ 2 λιμοῦ; Οὐδὲ λιμοῦ. “4λλα μήν ἔφη. εἴ γ᾽ 
“ἐρωτᾷς με εἴ τι ἀγαϑὸν οἶδα ὃ μηδενὸς ἀγαϑόν ἐστιν, 
οὔτ᾽ οἶδα, ἔφη, οὔτε δέομαι. 

Πάλιν δὲ τοῦ “Ἵριστίππου ἐρωτῶντος αὐτὸν ἐΐ τι 
εἰδείη καλόν; Καὶ πολλά, ἔφη. ᾿ρ᾽ οὖν, ἔφη; πάντα 
ὅμοια ἀλλήλοις ; “Ὡς οἷόν τε μὲν οὖν, ἔ η; ἀνομοιότα- 
“τά ἔνια. Πῶς οὖν, ἔφη; τὸ τῷ καλῷ ἀνόμοιον χαλὸν 
ἂν εἴη; Ὅτι νὴ 40, ἔφη, ἔστι μὲν τῷ καλῷ πρὸς δρό- 
| μον ἀνθρώπῳ ἄλλος ἀνόμοιος καλὸς πρὸς πάλην, ἔστι 

Ἄ 

1. τὸ πρότερον 11. 1. --- μή πὴ ὁ λόγος ἐπαλλαχϑὴ] Ἦος 
ἀϊοῖς, ϑοογαίθπι ποὺ αἀἰδβριΐαδθθ οὰπὶ Βορ ἴἶβιῖϊδ ἰδπιιαπι δὲ σὰ 

᾿ὩΔΤὴ ᾿λογομαχίαν ἱπδιϊταογοῖ,, δϑὰ γεγίϊαϊὶ δεσὶο δι ἀρηίθη.. 2, 
ποιεῖν) Ἀθίοτιαχ δὰ ἀπεκρίνατο. 



ὅ 

Θθ 

7 

8 

9 

10: υχροὶ μὴ ἐμπίπτωσιν ἄγε ἑβίοι. ὡς "δὲ σὺν ἑλόντι εἰπεῖν, .} 

80 ; 118. ΠῚ. ΟΑΡ, ΥἹΙΠ, 
᾿ 

δὲ καὶ ἀσπὶς καλὴ πρὸς τὸ προβαλέσϑαι ὧ ὡς ἔνι ἄνομοιο- 
τάτη τῷ ἀκοντίῳ, καλῷ πρὸς τὸ “σφόδρα τε χαὶ ταχὺ 
φέρεσϑαι. Οὐδὲν. “διαφερόντως, ἔφη, ἀποκρίνῃ μοι ἢ 
ὅτε σε ἠρώτησα εἰ τι ἀγαϑὸν εἰδείης. Σὺ δ᾽ οἴει, ἔφη, 
ἄλλο μὲν ἀγαϑόν, ἄλλο δὲ καλὸν εἶναι; οὐχ οἷσϑ' ὅτι 
πρὸς ταὐτὰ πάντα καλά τε κάγαϑά ἔστι; πρῶτον μὲν 
γὰρ ἢ ἀρετὴ οὐ πρὸς ἄλ λα μὲν ἀγαϑόν, πρὸς ἄλλα δὲ 
καλόν ἐστιν" ἕπειτα οἱ ἄνϑρωποι τὸ αὐτό τε καὶ πρὸς 
τὰ αὐτὰ καλοὶ ᾿χὐγαϑοὶ λέγονται" πρὸς τὰ αὐτὰ δὲ καὶ 
τὰ σώματα τῶν » ἸΌΝ ὅς τς. καλά τε κἀγαϑὰ φαίνεται" 
πρὸς ταὐτὰ δὲ χκαὶ τἄλλα πάντα οἷς ἄνϑρωποι χρῶν- 
ται καλά τε κἀγαϑὰ νομίζεται, πρὸς ἅπερ ἂν εὔχρη- 
στα ἧ. 26 οὖν, ἔφη, καὶ κόφινος κοπροφόρος͵ καλόν 
ἐστιν; Νὴ ἰ ̓  ἔφη, καὶ χρυσῆ γε ἀσπὶς αἰσχρόν, ἐὰν 
πρὸς τὰ ξἕαυτῶν ἔργα δ μὲν χαλῶς πεποιημένος ἦ, ἢ 
δὲ κακῶς. “Ἵἔγεις, σύ, ἔφη ̓ καλά τε χαὶ αἰσχρὰ τὰ 
αὐτὰ εἶναι; Καὶ νὴ 4 ἔγωγ), ἔφη, ἀγαϑά τὲ χαὶ χα- 
χά" πολλάκις γὰρ τό τε λιμοῦ ἀγαϑὸν πυρετοῦ καχόν 
ἐστι χαὶ τὸ πυρετοῦ ἀγαϑὸν λαιοῦ κακόν ἐστι, πολ- 
λάχις δὲ τὸ μὲν πρὸς ἡρόμῶν καλὸν πρὸς πάλην αἷἶσ- 
79 όν, τὸ δὲ πρὸς πάλην καλὸν 1 πρὸς δρόμον αἰσχρόν. 
πάντα γὰρ ἀγαϑὰ μὲν καὶ καλά ἐστι πρὸς ἃ ἂν εὖ 
ἕχῃ, καχὰ δὲ καὶ αἰσχρὰ πρὸς ἃ ἂν καχῶς. 

Καὶ οἰχίας δὲ λέγων τὰς αὑτὰς καλάς τε εἶναι χαὶ 
χρησίμους παιδεύειν ἔμοιγ᾽ ἐδόκει οἵας χρὴ οἰκοδομεῖς- 
σϑαι. ἐπεσχόπει δὲ ὧδε" ζ2ρά γε τὸν μέλλοντα οἰχίαν 
οἵαν χρὴ ἔχειν τοῦτο δεῖ μηχανᾶσθαι, ὅπως ἡδίστη τε 
ἐνδιαιτᾶσθαι καὶ χρησμιωτάτη ἔσται; Τούτου δὲ ὅμο- 
λογουμέγου, Οὐχοῦν ἡδὺ μὲν ϑέρους ψυχεινὴν ἔχειν, 
δ δὺ δὲ χειμῶνος ἀλεεινήν; ᾿Επειδὴ δὲ καὶ τοῦτο συμ- 
φαῖεν, Οὐχοῖν ἐν ταῖς πρὸς μεσημβρίαν βλεπούσαις οἶ- 
χίαις τοῦ μὲν χειμῶνος ὃ ἥλιος εἰς τὰς παστάδας ὕπο- 
λάμπει, τοῦ δὲ ϑέρους ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῶν στε- 
γῶν πορευόμενος σχιὰν παρέχει. οὐκοῦν εἶ γε καλῶς 
ἔχει ταῦτα οὕτω ἀρρερλδιω οἰκοδομεῖν δεῖ ὑψηλότερα 
μὲν τὰ πρὸς μεσὴη μβρίαν, ἵγα ὃ χειμεριενὸς ἥλιος μὴ 
ἀποκχλείηται, χϑαμαλώτερα δὲ τὰ πρὸς ἄρχτον, ἵνα οἵ 

ὅποι πάσας ὥρας αὐτός τε ἂν ἥδιστα χκαταφεύγοιε καὶ 

β 
-- ὅδ ὧδ τὧἷῶὖὦ δ᾽ 5 
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τὰ ὄντα ἀσφαλέστατα τιϑοῖτο, αὕτη ἂν εἰχότως ἡδέ. 
στη τε χαὶ καλλίστη οἴχησις εἴη. γραφαὶ δὲ χαὶ ποι- 
κιλίαι πλείονας “εὐφροσύνας ἀποστεροῦσιν ἢ παρέχουσι. 
ναοῖς γε μὴν καὶ βωμοῖς χώραν ἔφη εἶναι πρεπωδεστά- 
τὴν ἥτις ἐμφανεστάτη οὖσα ἀστιβεστάτη εἴη " ἡδὺ μὲν 
γὰρ εὐβνωε προςεΐξασϑαι, ἡδὺ δὲ ἁγνῶς ἔχοντας προς- 
ἐέγαι. 

» 
» 

5. 

Ι ΟΑΡΟ Τ' ΙΧ. 

ϑεηϊοπιϊδθ ϑοονδεῖϊβ νανῖδα 46 ξονεϊιαΐηθ,, ἀθ βαρίθπεα, ἄθ 
τοπιρογδηῖϊία δἰ Πβαιιθ υἱνἐ αι θιι5 δἰ σϑρΡιιβ. 

ὦ. ὩΠ τὺ Δ -- 
-- ζῶ ““--Ξ 

Πάλιν δὲ ἐρωτώμενος ἢ ἄν 'δρεία πότερον εἴη διδα- 1 
χτὸν ἢ φυσικόν, Οἴμαι μέν, ἔφη, ὥςπερ σῶμα ̓ σώμα- 
τος ἰσχυρότερον πρὸς τοὺς πόνους φύεται, οὕτω καὶ 
ψυχὴν ψυχῆς ἐῤῥωμενεστέραν πρὸς τὰ δεινὰ φύσει γί- 
γνέσϑαι. ὁρῶ γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς νόμοις τε χαὶ ἔϑεσι 
τρεφομένους πολὺ διαφέροντας ἀλλήλων τόλμῃ. γομίζω 
μέντοι πᾶσαν φύσιν μαϑή σει χαὶ μελέτῃ πρὸς ἀνδρείαν 
αὔξεσθαι. δῆλον μὲν γὰρ ὅτι Σχύϑαι χαὶ Θρᾷχες οὐκ 
ἂν, τολμήσειαν ἀααίδας χαὶ δύρατα “λαβόντες “Ζακεδαι- 
μογίοις ᾿διαμάχεσϑαι" φαγερὸν δὲ ὅτι καὶ «““ακεδαιμό- 
γιοι οὐτ'᾽ ἂν Θρᾳξὶν ἐν πέλταις καὶ ἀκοντίοις οὔτε Σκύ- 
ϑαις ἐν τόξοις ἐϑῶλσιεν ἂν ,διαγωνίζεσϑαι. ὑρῶ͵ δ᾽ ἔγω- 
γε χαὶ ἐπὶ τῶν ἀλλ ων πάντων ὁμοίως καὶ φύσει δια- 
φέροντας ἀλλήλων τοὺς ἀνϑρώπους καὶ ἐπιμελείᾳ πολὺ 
ἐπιδιδόντας. ἐκ δὲ τούτων δῆλό ὧν ἐστιν ὅτι πάντας χρὴ 

καὶ τοὺς εὐφυεστέρους χαὶ τοὺς ἀμβλυτέρους τὴν φύ- 
σιν ἐν οἷς ἂν ἀξιόλ ογοι βούλωνται γενέσϑαι, ταῦτα καὶ 
᾿μιανϑάνειν καὶ μελετᾶν. 

Σοφίαν δὲ καὶ σωφροσύνην οὐ διώριζεν, ἀλλὰ 
τῷ τὰ μὲν χαλά τε καὶ ἀγαϑὰ “γιγνώσκοντα χρῆ- 
σϑαι αὐτοῖς καὶ τῷ τὰ αἰσχρὰ εἰδότα εὐλαβεῖς 

Ὡ- Τ' 

4. τὸ --- τὸ] ΤΡ ῥδιιοὶ βθηνεὶ ἐξαυυιπννο τόν : φιοα πιλρὶβ εἰΐαπι 
᾿ς ὅύδηιν τὸ ἱπορίιπι οὶ. Τῷ δἷβ γθϑιϊτς Ηεϊηάογῆι : οὐ ΑΒ5ΘΏΙΟΥ. 
ρρρᾷ Ι. 17. χαὶ οἶδά γὴ ἔφη ὅτι τούτῳ χρίνουσιν οἱ πλεῖ- 
στοι ἥδιον ἡμᾶς χαὶ πίνειν χαὶ ἐσϑίειν τῶν ἰδιωτῶν, ὅτι δο-- 
χοῦσι καὶ αὐτοὶ ἥδιον ἂν δειπνῆσαι τὸ ἡμῖν παρατιϑέμενον 

. δεῖπγον ἢ τὸ ἑαυτοῖς. ὉΒὲ φιαιη εϑὶ γανϊθὶαβ τοῦτο. 

ΓῚ 

πῶ Φξ.,. ὐἱ.. δὶ οὐδ" Ὁ τ 

τι τι. 
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σϑαι σοφόν τὲ καὶ σώφρονα ἔκρινε. προςερωτώμε- 
γὸς δὲ εἰ τοὺς ἐπισταμένους μὲν ἃ δεῖ πράττειν, 1 
ποιοῦντας δὲ τἀναντία, σοφούς τὲ καὶ ἐγκρατεῖς εἶναι ! 
γομίζοι, Οὐδέν γε μᾶλλον, ἕφη, ἢ ἀσόφους τὲ χαὶ ὶ 
ἀχρατεῖς. πάντας γὰρ οἶμαι προαιρουμένους. ἐκ τῶν ὦ 
ἐνδεχομένων ἃς οἴονόήμι συμφορώτατα αὐτοῖς εἶναι, 1 
ταῦτα πράττειν. νομίς ω οὖν τοὺς μὴ ὀρϑῶς πράττον- ᾿ 
τας οὔτε σοφοὺς οὔτε σώφρονας εἶναι. ἔφη δὲ καὶ τὴν 
δικαιοσύνην χαὶ τὴν ἄλλ ἣν πᾶσαν ἀρετὴν σοφίαν εἶναι. 1) 
τά τὲ γαρ δίκαια καὶ πάντα ὅσα ἀρετῇ πράττεται κα-ὶ ἰ 
λά τε καὶ ἀγαϑὰ εἶναι" καὶ οὔτ᾽ ἂν τοὺς ταῦτα εἰδό- 
τας ἄλλο ἀντὶ τούτων οὐδὲν προελέσϑαι οὔτε τοὺς μὴ 
ἐπισταμένους δύνασϑαι “πράττειν, ἀλλὰ καὶ ξὰν ἐγχει- 
ϑῶσιν; ἁμαρτάνειν. οὕτω καὶ τὰ καλά τὲ καὶ ἀγαϑὰ 
τοὺς μιὲν σοφοὺς πράττειν, τοὺς δὲ μὴ σοφοὺς οὐ δύ- 
γασϑαι, ἀλλὰ χαὶ ξὰν ἐ) γχειρῶσιν, ἁμαρτάνειν. ἐπεὶ 
οὖν τά τε δίκαια καὶ τὰ ἄλλω καλά τε καὶ ἀγαϑὰ πάν- 
τα ἀρετῇ πράττεται, δῆλον εἶναι ὅτι χαὶ δικαιοσύνη 
καὶ ἤ ἀλλη πᾶσα ἀρετὴ σοφία. ἐστί. μανίαν γε μὴν 
ἐναντίον μὲν ἔφη εἶναι σοφίᾳ; οὐ μέντοι γε τὴν ἄνεπε- 
στημοσύνην μανίαν ἐγόμιζε. τὸ δὲ ἀγνοεῖν ἑαυτόν, 
καὶ ἃ μὴ οἷδε δοξάζειν τε καὶ οἴεσϑαι γιγνώσκειν κα ἐγὰ 
γυτάτω μανίας ἐλογίζετο εἶναι. τοὺς μέντοι πολλοὺς 
ἔφη ἃ μὲν οἱ ηδεῖσεοι ἀγνοοῦσι, τοὺς διημαρτηκότας 
τούτων οὐ φάσχειν μαίνεσϑαι, τοὺς δὲ διημαρτηκότας 
ὧν οἱ πολλοὶ γιγνώσκου σι μαινομέγους καλεῖν" ἐάν τε 
γάρ τις μέγας οὕτως οἴηται εἰναι ̓ ὥςτε κύπτειν τὰς πύ- 
λας τοῦ τείχους διεξιών, ἐάν τε οὕτως ἰσχυρὸς ὥςτ' 
ἐπιχειρεῖν οἰκίας ἀϊρεσθτω ἢ ἄλλῳ τῳ ἐπιτίϑεσϑαι τῶν 
πᾶσι δήλων ὅτι ἀδύνατά ἐστι, τοῦτον μαίνεσθαι φά- 
σχειν" τοὺς δὲ μιχρῶν διαμαρτάνοντας οὐ δοχεῖν τοῖς 
πολλοῖς μαίνεσθαι, ἀλλ ὡςπερ τὴν ἰσχυρὰν ἐπιϑυμίαν 
ἔρωτα καλοῦσιν, οὕτω καὶ τὴν μεγάλην παράνοιαν μια- 
γίαν αὑτοὺς καλεῖν. φϑόνον δὲ σχοπῶν ὃ,τι εἴη λύ». ; 
πήν εἰέν τινα ἐξεύρισχεν αὐτὸν ὄντα, οὔτε μιέντ οὲ τὴν 
ἐπὶ φίλων ἀτυχίαις οὔτε τὴν ἐπὶ ἐχϑρῶν εὐτυχίαις γι. 
γνομένη », ἀλλὰ μόνους ἔφη φϑονεῖν τοὺς ἐπὶ ταῖς τῶν 
φίλων εὐπραξίαις ἀνιωμένους. ϑαυμαζό ὄντων δέ τινε 
εἰ τὶς φιλῶν τινα ἐπὶ τῇ εὐπραξίᾳ αὐτοῦ λυποῖτο, ὑπε- 

ἥ. 
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μέμνησχεν ὅτι ,πολλοὶ οὕτως 'πρός τινας ἔχουσιν ὥςτε 

χαχῶς μὲν πράττοντας μὴ δύνασθαι περιορᾶν, ἀλλὰ 
βοηϑεῖν ἀτυχοῦσιν, εὐτυχούντων δὲ λυπεῖσϑαι. τοῦτο 
δὲ φρονίμῳ μὲν ἀνδρὶ οὐχ ἂν συμβῆναι, τοὺς ἠλιϑί- 
ους δὲ ἀεὶ πάσχειν αὐτό. σχολὴν δὲ -σχοπῶν τί εἴη 9 
ποιοῦντας μέν τι τοὺς πλ είστους ἔφη εὑρίσχειν" 
χαὶ γὰρ τοὺς πεττεύοντας καὶ τοὺς γελωτοποιοῦντας 
ποιεῖν τι" πάντας δὲ τούτους ἔφη. σχολάζειν" ἐξεῖ- 
γαι γὰρ αὐτοῖς ἰέναι πράξοντας τὰ βελτίω τούτων. 

᾿ ἀπὸ μέντοι τῶν βελτιόνων ἐπὶ τὰ χείρω ἰέναι οὐδέ- 
γα σχολάζειν " εἶ δέ τις ἴοι, τοῦτον ἀσχολίας αὖ- 
τῷ οὔσης καχῶς ἔφη τοῦτο πράττειν. βασιλεῖς δὲ!0 
καὶ ἄρχοντας οὐ τοὺς τὰ σκῆπτρα ἔχοντας ἔφη εἶ- 
γαι οὐδὲ τοὺς ὑπὸ τῶν τυχόντων αἱρεϑέντας οὐδὲ 
τοὺς κλήρῳ λαχόντας οὐδὲ τοὺς βιασαμένους οὐδὲ 
τοὺς ἐξαπατήσαντας, ἀλλὰ τοὺς ἐπισταμένους ἄρχειν. 
ὅπότε γάρ τις δμολογή σειε τοῦ μιὲν ἄρχοντος εἶναι τὸ!1 
προςτάττειν ὃ ὅντε χρὴ ποιεῖν, τοῦ δὲ ἀρχομένου τὸ πεί- 
ϑεσϑαι, ἐπεδείκνυεν ἕν τε γηὶ τὸν μὲν ἐπιστάμενον ἄρ- 

ζοντα, τὸν δὲ ναύχληρον καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν τῇ 
»ηὶ πάντας πειϑομένους τῷ ἐπισταμένῳ, καὶ ἐν γεωρ-- 

γίᾳ τοὺς κεχτημένους ἀγ ροὺς καὶ ἐν γόσῳ τοὺς νγο- 
σοῦντας καὶ ἐν σωμασχίᾳ, τοὺς σωμασχοῦντας, καὶ 
τοὺς ἀλλ οὺς πάντας οἷς ὁ ὑπάρχει τι ἐπιμελείας δεόμενον, 
ἂν μὲν αὐτοὶ ἡγῶνται ἐπίστασϑαι ἐπιμελεῖσθαι" εἰ δὲ 
μή, τοῖς ἐπισταμένοις οὐ μόνον παροῦσι πειϑομένους, 
ἀλλὰ χαὶ ἀπόντας μεταπεμπομένους, ὅπως ἐκείνοις πει- 
ϑόμενοι τὰ δέοντα πράττωσιν. ἐν δὲ ταλασίᾳ καὶ τὰς 
γυναῖχας ἐπεδείκνυεν ἀρχούσας τῶν ἀνδρῶν διὰ τὸ τὰς 

μὲν εἰδέναι ὅπως χρὴ ταλασιουργεῖν, τοὺς δὲ "μὴ εἰδέ- 
᾿ψαι. εἰ δέ τις πρὸς ταῦτα λέγοι ὅτι τῷ τυράνγνι ἔξε- 12 
στι μὴ πείϑεσθϑαι τοῖς ὀρϑῶς λέγουσι; Καὶ πῶς ἄν, 
ἕφη, ἐξείη μὴ πείϑεσθαι, ἐπιχειμένης γε ζημίας, ἐάν 
τις τῷ εὖ λέγοντι μὴ πείϑηται; . ἐν ὧ γὰρ ἄν τις πρά- 
γματι μὴ πμοΣΝ τῷ εὖ λέγανε ἁμαρτήσεται δήπου; 
ἁμαρτάνων δὲ ζημιωϑήσεται. εἰ δὲ φαίη τις τῷ τυ: 13 
᾿ράννῳ ἐξεῖναι καὶ ἀποκχτεῖναϊ τὸν εὖ φρονοῦντα, Τὸν δὲ 

ποχτείναντα , ἔφη; τοὺς χρατίστους τῶν συμμάχων 
 οἴξε ἀζήμιον γίγνεσϑαι ἢ ὡς ἔτυχε ζημιοῦσϑαι; πότε- 
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ρον γὰρ ἂν μᾶλλον οἶξι σώζεσϑαι τὸν ταῦτα ποιοῦντα 
14) οὕτω καὶ τάχιστ ἂν ἀπολέσϑαι; ᾿Ερομένου δέ τινος 

αὐτὸν τί δοκοίη αὐτῷ ράτιστόν ἀνδρὶ ἐπιτήδευμα εἶ- 
γαι, ἀπεκρίνατο εὐπραξίαν. ἐρομιένου δὲ πάλιν εἶ καὶ 
τὴν εὐτυχίαν ἐπιτη 'δευμα ,ομίζοι εἶναι, Πᾶν μὲν οὖν 
τοὐναντίον ἔγωγ 9 ἕφη, τύχην χαὶ πρᾶξιν ἡγοῦμαι" τὸ 
ειὲν γὰρ μὴ ζητοῦντα ἐπιτυχεῖν τινι τῶν δεόντων εὐτυ- 
χίαν οἶμαι εἶναι, τὸ δὲ μαϑόντα τε χαὶ μελετήσαντά 
τι εὖ ποιεῖν εὐπραξίαν γομίζω, καὶ οἵ τοῦτο ἐπιτηδεύ- 

Ἴδοντες δοχοῦσί μοι εὖ πράττειν. καὶ ἀρίστους δὲ καὶ 
ϑέοῳ ιλεστάτους ἔφη εἶναι ἐν μὲν γεωργίᾳ τοὺς τὰ γεωρ- 
γιχὰ εὖ πράττοντας, ἐν δ᾽ ἰατρείᾳ τοὺς τὰ ἰατρικά, ἐν 
δὲ πολιτείᾳ τοὺς τὰ πολιτιχά" τὸν δὲ μηδὲν εὖ πράτ- 
τοντα οὔτε χρήσιμον οὐδὲν ἔφη εἶναι οὔτε ϑεοφιλῆ. 

σΌΑΘ ΤΟΣ, 

Οτπι δυιἰβοῖθιις ἀθ ἰρβουιπι ἃνίθ αἰσβευϊξ, δίχα ἐΐὰ ρτοῦ- 
6586 1ϊ5 βιπα δὲ ϑοοτγαῖββ, 

1. ᾿Δλλὰ μὴν καὶ εἴ ποτε τῶν τὰς τέχνας ἐχόντων καὶ 
ἐργασίας ἕγεχα χφωμένων αὑταῖς διαλέγοιτό τινι, καὶ 
τούτοις ὠφέλιμος ἢν» εἰςελϑὼν μὲν γάρ ποτε πρὸς 
Ταῤῥάσιον τὸν ζωγράφον καὶ διαλεγόμενος. αὑτῷ, “ρα, 
ἕφη; Ὁ Παῤῥάσιε, γραφιχή ἔστιν ἢ εἰκασία τῶν ὅρω- 
μένων ; τὰ γοῦν κοῖλα καὶ τὰ ὑψηλὰ καὶ τὰ σχοτεινὰ 
καὶ τὰ φωτεινὰ καὶ τὰ σχληρὰ καὶ τὰ “μαλακὰ καὶ 
τὰ τραχέα χαὶ τὰ λεῖα χαὶ τὰ νέα καὶ τὰ παλαιὰ σώ- 
ματα διὰ τῶν χρωμάτων ἀπεικάζοντες ἐκμιμεῖσϑε. “Ἵλη- 

2 ϑῆ λέγεις, ἔφη. Καὶ μὴν. τά γε χαλὰ εἴδη ἀφομοιοῦν- 
τὲς; ἐπειδὴ οὐ ῥάδιον ἑγὶ ἀνθρώπῳ περιτυχεῖν ἄμεμ-- 
πτὰα πάντα ἔχοντι, ἐκ πολλῶν συνάγοντες τὰ ἐξ ἔχά- 

1. τῶν τὰς τέχνας ἐχόντων] Βεὶρ. δορά. 1. 8. ὥςπερ οἱὗ 
πολλοὶ τῶν τὰς τέχνας ἐχόντων ἑδραῖοί εἶσιν ΄οοπνραναντξ 
ΘΟΒπθιάθυτιβ, πὰ νευθα ἰθπηθσα βο] Ποἰϊαΐϊα σἱπάϊοατθι. Ἠθβίοάιιθ 
ὙἼΒεος. σ᾿ 770. τέγνην δὲ χαχὴν ἔχει. Τιγϑθὶὰθ Ρ. 20..Β. ταύ- 
τὴν γὰρ, τέχνην ἔχει. Π ΑΙ οβιιϑα ἂς νἱτταῖς Ῥ’: 378. Ο. εἰ- 
σέ τινες ἄνϑρωποι τέχνην ἔχοντες ἢ τὰς τῶν ἵππων τῶν ἀγα-᾿ 
ϑῶὼν φύσεις γιγνώσκουσι. ἴω φαίθιβ ἔχειν εβὶ ἰάθη ψιοά εχ-- 
εχοθι 
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στου χάλλιστα οἵτως ὅλα τὰ σώματα καλὰ ποιεῖτε 
φαίνεσθαι. “Ποιοῦμεν γάρ, ἕφη, οὕτως. τί γάρ; ἔφη, 
τὸ πιϑανώτατόν τὲ καὶ ἥδιστον καὶ φιλικώτατον χαὶ 
ποϑεινότατον καὶ ἐρασμιώτατον ἀπομιμεῖσϑε, τῆς ψυχῆς 
ἦϑος; ἢ οὐδὲ. ἐμητόν ἔστι τοῦτο: Πῶς γὰρ ἄν, ἔφη 
μιμητὸν εἴη ; ὦ “Σώκρατες, ὃ μήτε συμμετρίαν μήτε 
χρῶμα μῆτε ὧν σὺ εἶπας ἄρτι μηδὲν ἔχει μηδὲ ὅλως 
ὁρατόν ἐστιν; “29 οὔν, ἔφη, γίγνεται ἐν ἀνθρώπῳ τό 
τὲ φιλοφρόνως χαὶ τὸ ἐχϑρῶς βλέπειν πρός τινας; 
Ἔμοιγε δοχεῖ, ἔφη. Οὐκοῦν τοῦτό γε μιμητὸν ἐν τοῖς 
ὕμμασιν; Καὶ μάλα, ἔφη. Ἐπὶ δὲ τοῖς τῶν φίλων 
ἀγαϑοῖς καὶ τοῖς χαχοῖς ὁμοίως σοι δοκοῦσιν ἔχειν τὰ 
πρόςωπα οἵ τε φροντίζοντες καὶ οἱ μή; Πὰ “10 
δῆτα, ἔφη" ἐπὶ μὲν γὰρ τοῖς ἀγαϑοῖς φαιδροί, ἐπὶ δὲ 
τοῖς καχοῖς σχυϑρωποὶ γίγνονται. Οὐχοῦν, ἔφη. καὶ 
ταῦτα δυνατὸν ἀπεικάζειν; Καὶ μάλα, ἔφη. Χ1λλὰ μὴν 
καὶ τὸ μεγαλ οπρεπές τε καὶ ἐλευϑέριον καὶ τὸ ταπεινόν 
τε καὶ ἀνελεύϑερον χαὶ τὸ σωφρονικόν τε καὶ φρόνε- 
μον καὶ τὸ ὑβριστικόν τε καὶ ἀπειρόκαλον “καὶ διὰ τοῦ 
προςιύπου χαὶ διὰ τῶν σχημάτων καὶ ἑστώτων καὶ χι- 

γουμένων ἀνϑοώπων διαφαίνει. “1ληϑῆ λέγεις, ἔφη. 
Οὐχοῦν καὶ ταῦτα μιμητά : . Καὶ μάλα ) ἔφη. Πότερον 
οὖν, ἔφη , νομίζεις ἥδιον δρᾶν τοὺς ἀνϑρώπους δι" ὧν 
τὰ καλά τξε χἀγαϑὰ καὶ ἀγαπητὰ ἤϑη φαίνεται ἢ δὲ 
ὧν τὰ αἰσχρά τε καὶ πονηρὰ καὶ μισητά; Πολὺ νὴ 40, 
ἔφη; διαφέρει, (ὦ Σώκρατες. 

Τρὸς δὲ Κλείτωνα τὸν ἀνδριαντοποιὸν εἰςελϑών πο- 
τε χαὶ διαλεγύ μενος αὐτῷ, Ὅτι μέν, ἔφη : (ὦ Κλείτων, 
καλοὶ οὗς ποιεῖς δρομεῖς ΩΝ χαὶ παλ αιστὰς χαὶ πύχτας 

καὶ παγχρατιαστὰς ὁρῶ τε χαὶ οἶδα" ὃ δὲ μάλιστα ψυ- 

6. γερὰ ὅτε μὲν ἀλλοίους ποιεῖς δρομεῖς τε χαὶ παλαιστὰς 
καὶ πύχτας καὶ παγκρατιαστὰς πο Ροδβιιπὲ αἰϊὰ ἀϊσοτε 4 πᾶπι 
ἰδ ζαϊς 56 ΕΣ οὐνϑουν 4τ|ὸ8 Πηροτθὲ ΟἸϊῖο, αἰΐαπν Ἰπςῖδ- 
ἴουιιπν., δἰ δὴ ΡΡΊ τιμν, Αἰ ἴὰ πὰ ΡἈποΥ ϊαβιαγιιπι: τὶ ΡΙαϊοπὶβ 
επομπο Ρ- 938. Ὁ. ὅτι δ᾽ ἐστί τι ἀλλοῖον ὀρϑὴ δόξα καὶ ἐπι-- 
στήμιη, οὐ πάνυ μοι δοχῶ τοῦτο εἰχάζειν. Οιιοά ΠΥ Υ ΤΣ ΠΠ Υτὶ 
4αϊάθμν μοιιϊδθθ ἀρρᾶτεῖ : δοὰ ϑοοσαΐθπυ ἀΐοθυρ ἰὰ 86 υἱάοτε εἱ 
φοπιρθυίιμν ΒΆΡΘτα ἃθήιιθ ἕαϊιαιμν δὶ δ δὶ ὨδΔΙΤΘΒ. ΟΘΥΠΘΥΘ ἴθ οἵ 

ΟπΟΥΪ556 αιδαναῖα πο 6886 τοϊαπάα. Καλοὶ οὺς τεϊμΐ βουῖρθη- 
ἄϊτιπὶ νἱάεθυὶ ἀϊχογαπι δὰ Αρεβὶ!, 11, 2, Οιο δρὶβ χσϑἕθστιν μάλι- 
στα ψυχαγωγεξῖῳ 
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χαγωγεῖ διὰ τῆς ὄψεως τοὺς ἀνθρώπους , τὸ ζωτικοὺς 
7 φαίνεσϑαι, πῶς τοῦτο ἐνεργάζῃ τοῖς ἀγδριᾶσιν ; ἐπεὶ 

δὲ ἀπορῶν ὃ Κλείτων οὐ ταχὺ ἀπεκρίνατο, 460, ἔφη, 
τοῖς τῶν ζώντων εἴδεσιν ἀπεικάζων τὸ ἔργον ζωτικωτέ- 
ροὺς ποιεῖς φαίνεσθαι. τοὺς ἀνδριάντας; Καὶ μάλα, ἔφη. 
Οὐχοῦν τά τε ὑπὸ τῶν σχημάτων κατασπιύμενα καὶ τὰ 
ἀνασπώμενα ἐν τοῖς σίμασι. καὶ τὰ συμπιεζόμενα καὶ 
τὰ διελχόμενα, χαὶ τὼ ἐντεινάμενα καὶ τὰ ἀνιέμενα, ἄπει-- 
χάζων ὁμοιότερά τε τοῖς ἀληϑενοῖς καὶ πιϑανώτερα 

8 ποιεῖς φαίνεσϑαι; Πάνυ μὲν οὖν, ἕφη. Τὸ δὲ καὶ τὰ 
πάϑη τῶν ποιούντων τι σωμάτων ἀπομιεμιεῖσϑαι οὐ 
ποιεῖ τινὰ τέρψιν τοῖς ϑεωμένοις ; Εἰχὸς γοῦν, ἔφη. Οὐχ- 
οὖν χαὶ τῶν μὲν μαχομένων ἀπειλητικὰ τὰ ὄμματα 
ἀπεικαστέξον, τῶν δὲ γενικηκότων εὐφραινομένων ἢ ἢ ὄψις 
μιμητέα; Σφόδρα γε, ἔφη. ΖΔίεῖ ἄρα, ἔφη, τὸν ἀνδρι- 
αντοποιὸν τὰ τῆς ψυχῆς ἔργα τῷ εἴδει προςειχάζειν. 

9 Πρὸς δὲ Πιστίαν τὸν ϑωρακοποιὸν εἰξελϑών, ἐπι- 
δείξαντος αὐτοῦ. τῷ Σωκράτει ϑώραχκας, εὖ εἰργασμέ- 
νους, Νὴ τὴν Ἥραν, ἔφη, καλόν γε; ὦ Πιστία, τὸ 
εὕρημα τὸ τὰ μὲν δεόμενα σπέπης τοῦ ἀνθρώπου ακε- 
πάζειν τὸν ϑώραχκα, ταῖς δὲ χερσὶ μὴ κωλύειν ,χθῆ- 

Ἴοσϑαι. ἀτάρ, ἕφη;, λέξον μοι, ὦ Πιστία, διὰ τί οὔτε 
ἰσχυροτέρους οὔτε πολυτελεστέρους τῶν ἄλλω ποιῶν 
τοὺς ϑώρυχας πλείονος πωλεῖς ; Ὅτι, ἕφη, ὖ Σώκχρα- 
τὲς, εὐρυϑμοτέρους ποιῶ. Τὸν δὲ ῥυϑμόν, ἕφη, πό- 
τέρα μέτρῳ ἢ σταϑμῷ ἐπιδεικνύων πλείονος τιμᾷ; οὐ 
γὰρ δὴ ἴσους γε πάντας οὐδὲ ὁμοίους οἶμαί σε ποιεῖν, 
εἴ γε ἁρμόττοντας ποιεῖς. “λλὰ "γὴ πα, ἔφη, ποιῶ" 

4 οὐδὲν γὰρ ὄφελός ἐστι ϑώρακος ἄνευ τούτου. Θὐχοῦν, 
ἔφη, ἐδτγδονν, γε ἀνϑρώπων τὰ μὲν εὔρυϑιιά ἐστι; τὰ 
δὲ ἄῤῥυθμα; ; Πάνυ μιὲν οὖν, ἔφη. Πῶς οὖν, ἔφη, τῷ 
ἀῤῥύϑμῳ σώματι ἁρμόττοντα τὸν ϑώραχκα εὔρυϑμον 
ποιεῖς ; “Ωςπερ καὶ ἁρμόττοντα, ἔφη" ὃ ἁρμόττων γάρ 

12 ἐστιν εὔρυϑμος. “]οκεῖς μοι, ἔφη ὃ “Σωχράτης, τὸ εὖ- 
θυϑμον οὐ χαϑ' ἑαυτὸ λέγειν, ἀλλὰ πρὺς τὸν χριύμε- 
γον" ὥςπερ ἂν εἶ φαίης ἀσπίδα, ᾧ ἄν ἁρμόττῃ, τούτῳ 
εἰ θυϑμον εἶναι; καὶ χὰ αμύδα, καὶ τἄλλα ὡςαύτως ἔοε- 

1ϑχεν ἔχειν τῷ σῷ λόγῳ. ἴσως δὲ χαὶ ἄλλο τι οὐ ἔίον 
ἀγαϑὺὸν τῷ ἁρμόττειν πρόςεστι. Δίδαξον, ἔφη, ὦ Σώ-. 
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χρατες, εἴ τι ἔχεις. ἍἯΗττον, ἔφη, τῷ βάρει πιέζουσιν 
οἱ ἁρμόττοντες τῶν ἀναρμόστων » τὸν αὐτὸν σταϑμὸν 
ἔχοντες. οἱ μὲν γὰρ ἀνάρμοστοι ἢ ὅλοι ἐχ τῶν ὥμων 
χρεμάμενοι ἢ καὶ ἄλλο τι τοῦ σώματος σφόδρα πιέζον- 
τες δέςφοροι καὶ χαλεποὶ γίγν ονται, οἱ δὲ ἁρμόττοντες, 
διειλημμένοι τὸ βάρος τὸ μὲν ὑπὸ τῶν κλειδῶν καὶ ἐπω- 
μίδων, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν ὥμων, «τὸ δὲ ὑπὸ τοῦ στήϑους, 
τὸ δὲ ὑπὸ τοῦ γώτου, τὸ δὲ ὑπὸ τῆς γαστρός, ὀλίγου 
δεῖν. οὐ φορήματι ἀλλὰ προςϑήματι ἐοίκασιν. Εἴρη-14 
χας; ἔφη, αὐτὸ δι᾿ ὅπερ ἔγωγε τὰ ἐμὰ ἔργα πλείστου 
ἄξια γομίζω εἶναι. ἔγιοι μέντοι τοὺς πὐρκζαμες καὶ τοὺς 
ἐπιχρύσους ϑώρακας μᾶλλον ὠνοῦνται. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη, 
εἴ γε διὰ ταῦτα μὴ ἁρμόττοντας ὠνοῦνται, καχὸν ἔξιιοι-- 
 δοχοῦσι ποικίλον τε καὶ ἐπίχρυσον ὠνεῖσϑαι. ἀτάρ,15 
ἕφη, τοῦ σώματος μὴ μένοντος, ἀλλὰ τοτὲ μιὲν κυρτου- 
μένου, τοτὲ δὲ ὀοϑου μένου, πῶς ἄν ἀκριβεῖς ϑώραχες 
ἁρμόττοιεν; Οὐδαμῶς, ἔφη. «“Τξγεις, ἔφη, ἁρμόττειν 
οὐ τοὺς ἀχριβεῖς, ἀλλὰ τοὺς μὴ λυποῦντας ἐν τῇ χϑείᾳ. 

«Αὐτός, ἔφη, τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες, καὶ πάνυ ὁρ- 
ϑῶς ἀποδέχῃ- 

σΟΈΘΘΨ ΣΕ 

υπι ΤἜροάδοία χηργειτὶςθ ὧδ ατῖθ δπχδῖοσιμ αἰ οἰ δοσττ 
σοπίαδλθυϊαϊιν ϑοοτγαΐῖθϑ. 

ξ υναιχὸς δέ ποτε οὔσης ἐν τῇ πόλει καλῆς, ἧ ὅνο- 1 
μὰ ἦν Θεοδότη, καὶ οἵας συνεῖναι τῷ πείϑοντι, μνη- 
σϑέντος αὐτῆς τῶν παρόντων τινός, καὶ εἰπόντος ὅτι 
κρεῖττον εἴη λόγου τὸ κάλλος τῆς γυναιχός, χαὶ ζωγρά- 

φους φήσαντος εἰςιέναι ποὸς αὐτὴν ἀπειχασομένους, οἷς 
β ἐχείγην ἐπιδεικνύειν ἑαυτῆς ὅσα καλῶς ἔχοι, Ἴτέον ἂν 
εἴη ϑεασομένους, ἔφη δ Σωχράτης" οὐ γὰρ δὴ ἀχού- 
σασί γε τὸ λόγου κρεῖττόν ἐστι καταμαϑεῖν. κ καὶ ὃ διη- 
γησάμενος, Οὐκ ἂν φϑάνοιτ᾽, ἔφη , ἀχολουϑοῦντες; 
Οὕτω μὲν δὴ πορευϑέντες πρὸς τὴν Θεοδότην, χαὶ χα-τ 2 
ταλαβόντες ζωγ ράφῳ τινὶ παρεστηχυῖαν, ᾿ἰδεάσαντο. 
παυσαμένου δὲ τοῦ ζωγράφου , Ὦ ἄνδρες, ἔφη ὃ Ξω- 
χράτης, πότερον ἡμᾶς δεῖ μᾶλλον Θεοδότῃ χάριν ἔχειν - 

ὦ ἃς 
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ὅτε ἡμῖν τὸ κάλλος ἑαυτῆς ἐπέδειξεν ἢ ταύτην ἡμῖν 
ὅτι ἐθεασάμεϑα ; . ἀρ εἰ μὲν ταύτῃ ὠφελεμωτέρα ἐστὶν 
ἤ ἐπίδειξις, ταύτην ἡμῖν χάριν ἑχτέον, εἰ δὲ ἡμῖν ἧ 
ϑέα, ἡμᾶς ταύτῃ ; Εἰπόντος δέ τινος ὅτι δίκαια λέγοι, 
Οὐχοῦν, ἔφη; Ἐι μὲν ἤδη τε τὸν παρ᾿ ἡμῶν ἔπαινον 
κερδαίνει χαὶ ἐπειδὰν εἰς πλείους διαγγείλωμεν, πλείω 
ὠφεληϑήσεται" ἡμεῖς, δὲ ἤδη τε ὧν ἐϑεασάμεϑα. ἐπιϑυ-- 
μοῦμεν ἅψασθαι καὶ ἄπιμεν ὑποχγιζόμενοι καὶ ἀπελ- 
ϑόντες ποϑήσομεν. ἔχ δὲ τοὐεων εἰχὸς ὑμᾶς μὲν ϑὲε- 
ραπεύειν ῦ “Ταύτην δὲ ϑεραπεύεσϑαι. καὶ ἢ Θεοδότη, 
Νὴ 4, ἔφη, εἶ τοίνυν ταῦϑ'᾽ οὕτως ἔχει » ἐμὲ ἂν δέοι 
ὑμῖν τῆς ϑέας χάριν ἔχειν. ἐκ δὲ τούτου ὃ Σωχρά- 
τῆς δρῶν αὐτήν τὲ πολυτελῶς κεκοσμημένην καὶ μητέ- 
ρα παροῦσαν αὐτῇ ἐν ἐσθῆτι καὶ ϑεραπείᾳ οὐ τῇ τυ- 
χούσῃ, καὶ ϑεραπαίνας πολλὰς καὶ εὐειδεῖς, καὶ οὐδὲ 
ταῦτας ἠμελημένως ἐχούσας, χαὶ τοῖς ἄλλοις τὴν οἰχίαν 

ἀφϑόνως κατεσχευασμένην, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Θεοδό- 
τη, ἔστι σοι ἀγρός; Οὐχ ἔμοιγ᾽ ἔφη. “4λλ ἄρα οἰχία 
προςόδους ἐ ἐμουρμῃ Οὐδὲ οἰκία, ἔφη. “4λλὰ μὴν χειρο- 
τέχναι τινές ; Οὐδὲ χειροτέχναι, ἔφη. Πόϑεν οὖν, ἔφη, 
τάπιτή Ἴδεια ἔχεις; Ἐάν ξὲ. ἔφη» φίλος μοι γενόμενος 
εὖ ποιεῖν ἐθέλῃ; οὗτός μιοι βίος ἐστί. Νὴ τὴν Ἥραν, 
ἕφη, [ Θεοδότη, καλόν γε τὸ κτῆμα; καὶ πολλά κρεῖτ-- 
τον ἢ οἰῶν τε καὶ βοῶν καὶ αἰγῶν φίλων ἀγέλην χες 
χτῆσϑαι. ἀτάρ, ἔφη, πότερον τῇ τύχῃ ἐπιτρέπεις, ἐάν 
τίς σοι φίλος ὥςπερ μυῖα προςπτῆται, ἢ καὶ αὐτή τι 
μηχανᾷ:; Πῶς δ᾽ ἄν » ἔφη, ἐγὼ τούτου μηχανὴν εὕροι- 
μι; Πολὺ γὴ 4, ἔφη, προςηκόντως μᾶλλον ἢ αἱ φά- 
λαγγες " οἶσϑα γὰρ ὡς ἐκεῖν. αι ϑηρῶσι τὰ πρὸς τὸν βίον" 
ἀράχνια γὰρ δήπου λεπτὰ ὑφηνάμεναι, δ, τι ἂν ἐνταῦϑα 
ἐμπέσῃ, τούτῳ τροφῇ χρῶνται. Καὶ ἐμοὶ οὖν, ἔφη, 
συμβουλεύ εἰς ἐφήνασθαί, τι ϑή Ἴθάτρον: Οὐ γὰρ δή, ἕφη, 
οὕτω γε ἀτέχνως οἴεσθαι χρὴ, τὸ πλ εἰστου ἄξιον ἄγρευ-- 
μα φίλους ϑηράσειν. οὐχ ὁρᾷς ὅτι χαὶ τὸ μικροῦ 
ἄξιον τοὺς λαγὰὶ ς ϑηρῶντες πολλὰ τεχνάζουσιν; ὅτι 
μὲν “γὰρ τῆς γυχτὸς νέμονται , κύνας νυχτερευτιχὰς πος 
θισάμενοι, ταύταις αὐτοὺς ϑηρῶσιν" ὅτι δὲ μεθ᾽ ἡμέ- 
αν ἀποδιδράσκουσιν, ἄλλας χτῶνται κύνας, αἵτινες, 

ἢ ἂν ἐκ τῆς νομῆς εἰς τὴν εὐγὴν ἀπέλϑωσι ; τῇ ὀσμῇ 

Φφ«ΦΦῤωτ.ἰᾷὸὋῷᾷὮ͵ Ὄπ ςὦὃ “ ἄπ ἡ 
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αἰσϑανόμενα εὑρίσκουσιν αὐτούς . ὅτι δὲ ποδώκεις, εἷ- 
σὶν ὥςτε καὶ ἐχ τοῦ φανεροῦ τρέχοντες ἀποφεύγειν, ἄλ- 
λας αὖ κύνας ταχείας παρασχευάζονται ; ἵνα κατὰ πό- 
δας ἁλίσκωνται" ὅτι δὲ καὶ ταύτας αὐτῶν τινὲς ἀπο- 
φεύγουσι, δίχτυα ἱστᾶσιν εἷς τὰς ἀτραπούς, ἧ φεύγου- 
σιν; “γ᾽ εἰς ταῦτα ἐμπίπτοντες συμποδίξζωνται. Τίνι 9 
οὖν ̓ ἔφη, τοιούτῳ φίλους ἄν ἐγὼ ϑηρῴην; Σ ᾿Εὰν »ἡ 

ἰ,, ἔφη, ἀντὶ κυνὸς χτήσῃ ὅςτις σοι ἰχνεύων μὲν τοὺς 
φιλοχάλ ους καὶ πλουσίους ς εὑρήσει, εὑρὼν δὲ μηχανήσε-- 
ται ὅπως ἐμβάλῃ αὐτοὺς εἰς τὰ σὰ δίχτυα. Καὶ ποῖα,10 
ἔφη, ἐγὼ δίχτυα ἔχω: : Ἕν μὲν δήπου, ἔφη » χαὶ “μάλα 
εὖ περιπλεχόμενον, τὸ σῶμα" ἐν δὲ τούτῳ ψυχήν, ῃ 
καταμανϑάνεις καὶ ὡς ἂν ἐμβλέπουσα Ζαρίζοτο καὶ 
ὅ,τι ἂν λέγουσα εὐφραίνοις, καὶ ὅτι δεῖ τὸν μὲν ἐπιμε- 
λόμενον ἀσμένως ὑποδέχεσϑαι, τὸν δὲ τρυφῶντα ἀπο- 
“λείειν, καὶ ἀῤῥωστήσαντός γε φίλου φροντιστικῶς ἐπι-- 
σκέψασϑαι, καὶ καλόν τι πράξαντος σφόδρα συνησϑῆ- 
γαι, καὶ τῷ σφόδρα σοῦ φροντίς οντι ὅλῃ τῇ ψυχῇ κε- 
χαρίσϑαι. φιλεῖν γε μὴν εὖ οἶδ᾽ ὅτι ἐπίστασαι οὐ μό- 
γον μαλαχῶς ὲ ἀλλὰ καὶ εὐνοϊκῶς καὶ ὅτι ἀρεστοί σοΐ 
εἶσιν οἱ φίλοι, οἶδ᾽ ὅτι οὐ λόγῳ ἀλλ ἔργῳ ἀναπείϑεις. 
Πὰ τὸν 4, ἔφη ἢ Θεοδότη, ἐγὼ τούτων οὐδὲν μη- 
χανῶμαι. Καὶ μήν, ἔφη , πολὺ διαφέρει τὸ κατὰ φύ-11 
σιν τε καὶ ,ὑρϑῶς ἀνθρώπῳ προςφέρεσϑαι. καὶ γὰρ δὴ 

βίᾳ μὲν οὔτ᾽ ἂν ἕλοις οὔτε χατάσχοις φίλον, εὐεργεσίᾳ 
δὲ καὶ ἡδονῇ τὸ ϑηρίον τοῦτο ἁλώσιμόν τε καὶ παρα- 
μόγιμόν ἐστιν. ᾿Δληϑῆ λέγεις, ἔφη. «Δεῖ τοίνυν, ἐφη,12 
πρῶτον μιὲν τοὺς φροντίζοντάς σου τοιαῦτα ἀξιοῦν οἷα 

ποιοῦσιν αὐτοῖς σμιχρότατα μελήσει, ἔπειτα δὲ αὐτὴν 
 ἀμείβεσϑαι χαριζομένην τὸν αὐτὸν τρόπον. οὕτω γὰρ 
ἂν μάλιστα φίλοι γίγνοιντο καὶ πλεῖστον χθόνον φι- 
λοῖεν χαὶ μέγιστα εὐεργετοῖεν. χαρίζοιο, δ᾽ ἂν μάλι-18 
στα; εἰ δεομένοις δωροῖο τὰ παρὰ σεαυτῆς " δρᾷς γὰρ 

’ 

᾿ 

ὅτι χαὶ τῶν βρωμάτων τὰ ἥδιστα, ἐὰν μέν τις προς- 
β φέρῃ πρὶν ἐπιϑυμεῖν, ἀηδῆ φαίνεται, κεχορεσμένοις, δὲ 
χαὶ βδελυγμίαν παρέχει" ἐὰν δέ τις προςφέρῃ λιμὸν ἐμ-- 
ποιήσας, κἂν φαυλότερα ἦν, πάνυ ἡδέα φαίνεται. Πῶς 4 

10. σφόδρα συνησϑῆναι) σφόδρα ἴοιίαθ586. εχ δθαιθπιθιιϑ 
τεροιϊϊαμ Θδὃ, 
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. οὖν ἄν, ἔφη; ἐγὼ λιμὸν ἐμποιεῖν τῷ τῶν παρ 
δυναίμην ; Εἰ νὴ ΖΔ, ἔφη, πρῶτον μὲν τοῖς ̓ χεχορεσμέ- 
γοις μήτε προςφέροις μῆτε ὑπομιμγήσκοις ; ἕως ἄν τῆς 
πλησμονῆς παυσάμενοι πάλιν δέωνται , ἕπειτα τοὺς δεο-- 
μένους ὑπομιμνήσκοις ὡς κοσμιωτάτῃ τέ δμιλί ίᾳ καὶ τῷ 
αἰνεσϑαι βουλομένη χαρίζεσϑαι, καὶ διαφεύγουσα, ἕως 

ἂν ὡς μάλιστα δεηϑῶσι" τηνιχαῦτα γὰρ πολὺ διαφέ- 
15ρει τὰ αὐτὰ δῶρα 1 ἢ πρὶν ἐπιϑυμῆσαι διδόναι. καὶ ῇ 

Θεοδότη, Τί οὖν οὐ σύ μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐγένου 
συνϑηρατὴς τῶν φίλων; Ἔν γε »ὴ ΠΣ ἔφη, πείϑῃς 4 

με, σύ. “Πῶς οὖν ἄν, ἔφη; πείσαιμι σε; Ζητήσεις, ἔφη, 
τοῦτο αὐτὴ καὶ μηχανήσῃ, ἐάν τί μου δέῃ. Εἰςιϑι τοί- 

1θνυν, ἔφη, ϑαμινά, καὶ ὃ “Σωχράτης ἐπισχώπτων τὴν 
αὑτοῦ ἀπραγμοσύνην, “4λλ, ὦ Θεοδότη, ἔφη, οὐ πάνυ 
μοι ῥφδιόν ἐστι σχολάσαι" καὶ γὰρ ἴδια πράγματα πολ-. 
λὰ καὶ δημόσια παρέχει μοι ἀσχολίαν" εἰσὶ δὲ καὶ φί- 
λαι μοι, οἱ οὔτε ἡμέρας οὔτε νυχτὸς ἀφ αὑτῶν ἐάσου-: 
σί με ἀπιέναι, φίλτρα τὲ “μανϑάνουσαι παρ᾽ εἰμοῦ καὶ 

1γἐπῳδάς. ᾿Επίστασαι “γάρ Ια ἔφη, καὶ ταῦτα, ὦ Σώκρα- 
τες; ᾿λλὰ διὰ τί οἴει, ἔφη, “Ἵπολλόδωρόν τε τόνδε καὶ 
““ντισϑένην οὐδέποτέ μου ἀπολείπεσϑαι; διὰ τί δὲ καὶ 
Κέβητα καὶ Ζιμίαν Θήβηϑεν παραγίγνεσϑαιΣ εὖ ἰσϑι 
ὅτι ταῦτα οὐχ ἄνευ πολλῶν φίλτρων τε καὶ ἐπῳδῶν 

1ϑχαὶ ἰὔγγων ἐστί, Χρῆσον τοίνυν μοι, ἔφη; τὴν ἰῦγγα, 
ἵνα, ἐπὶ σοὶ πρῶτον ἕλχω αὐτήν. ᾿Αλλὰ μὰ 4» ̓  ἔφη; 
οὐκ αὐτὸς ἕλχεσϑαι πρός σε βούλομαι, ἀλλὰ σὲ πρὸς 
ἐμὲ πορεύεσϑαι. ““λλὰ πορεύσομαι, ἔφη" μόνον ὕὑπο- 
δέχου. “4λλ ὑποδέξομαί σε, ἔφη, ἐὰν μή τις φιλωτέ- 
ρα σου ἔνδον ἦ. 

ΟΡ. ΧΗ, 

Ὧε Ῥοπᾶ ναϊθειαϊπα,, δυτηϊίαϊθ δὲ σΌΡΟΥΘ ΘουρΟΥ5 ΡῈΣ δχ- 
ἐγοϊα συπιπδϑίϊοϑ Πιι Θυ η18. 

1 Ἐπιγένην δὲ τῶν ξυνόντων τινά. νέον τε ὄντα χαὶ 
τὸ σῶμα χακῶς ἔχοντα, ἰδών, Ὡς ἰδιωτικῶς, ἔφη, τὸ 

17. Σιμία»}] ϑουϊθεθαίας Σιμμίαν. 
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σῶμα ἔχεις, ὦ Ἐπίγενες. χαὶ ὅς, ᾿Ιδιώτης μέν, ἔφη, 
εἰμί, ὦ Σώκρατες. Οὐδέν γε μᾶλλον, ἔφη, τῶν ἐν 
᾿Ολυμπίᾳ μελλόντων ἀγωνίζεσϑαι" ἢ δοχεῖ σοι μιχρὸς 
εἶναι ὃ περὶ τῆς ψυχῆς πρὸς τοὺς πολεμίους ἀγών ; ὃν 
“41ϑηναῖοι ϑήσουσιν, ὅταν τύχωσι; . χαὶ μὴν οὐχ ὀλίγοι 2 
μὲν διὸ τὴν τοῦ σώματος καχεξίαν ἀποϑνήσκουσί τε ἐν 
τοῖς πολεμικοῖς κινδύνοις χαὶ αἰσχρῶς σώζονται, πολ 
λοὶ δὲ δι᾽ αὐτὸ τοῦτο ζῶντές τε ἁλίσκονται καὶ ἀλόν-- 
τες ἤτοι δουλεύουσι τὸν λοιπὸν βίον, ἐὰν οὕτω τύχωσι, 
τὴν χαλεπωτάτην δουλείαν, ἢ εἰς τὰς ἀνάγκας τὰς ἀλ- 
γεινοτάτας ἐμπεσόντες καὶ ἐχτίσαντες ἐνίοτε πλείω τῶν 
ὑπαρχόντων αὐτοῖς τὸν λοιπὸν βίον ἐνδεεῖς τῶν ἀναγ- 
χαίων ὄντες χαὶ χαχοπαϑοῦντες διαζῶσι, πολλοὶ δὲ δό- 
ξαν αἰσχρὰν κτῶνται, διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀδυναμίαν 
δοκοῦντες ἀποδειλιᾶν. ἢ καταφρονεῖς τῶν ἐπιτιμίων 3 
τῆς καχεξίας τούτων, καὶ ῥαδίως ἄν οἴει «έρειν τὰ 
τοιαῦτα ; καὶ μὴν οἶμαί γε 1 πολλῷ ῥάω καὶ ἡδίω τού- 
των ἢν. 8 δὲ ὁπομένειν τὸν ἐπιμελόμενον τῆς τοῦ 
σώματος εὐεξίας. ἢ ὑγιεινότερόν τε καὶ εἷς τἄλλα χρη- 
σιμώτερον γομίζεις εἶναι τὴν καχεξίαν τῆς εὐεξίας ; : ἢ 
τῶν διὰ τὴν εὐεξίαν γιγνομένων καταφρογεῖς ; χαὶ μὴν 4 
πάντα γε τἀναντία συμβαίνει τοῖς εὖ τὰ σώματα ἔχου- 
σιν ἢ τοῖς κακῶς. καὶ γὰρ ὑγιαίνουσιν οἵ τὰ σώματα 
εὖ ἔχοντες καὶ ἰσχύο υσι, χαὶ πολλοὶ μὲν διὰ τοῦτο ἐχ 
τῶν πολεμιχίῶν ἀγώνων σώζονταί τε εὐσχημόνως καὶ τὰ 
δεινὰ πάντα διαφεύγουσι, πολλοὶ δὲ φίλοις τε βοηϑοῖ- 
σι καὶ τὴν πατρίδα εὐεργετοῦῖσι, χαὶ διὰ ταῦτα χάριτός 
τε ἀξιοῦνται καὶ δόξαν με; ΧΑ κτῶνται χαὶ τιμῶν χκαλ- 
λίστων τυγχάνουσι; καὶ διὰ ταῦτα τόν τε λοιπὸν βίον ἥδιον 
καὶ κάλλιον διαζῶσι καὶ τοῖς ἑαυτῶν “παισὶ καλλίους ἃ ἀφορ- 
μὰς εἰς τὸν βίον καταλ εἰπουσιν. οὔτοι χοὴ ὅτι ἤ πόλις 5 

οὐκ ἀσχεῖ δημοσίᾳ τὰ πρὸς τὸν πόλεμον, διὰ τοῦτο 
καὶ ἰδίᾳ ἀμελεῖν, ἀλλὰ μηδὲν ἦ ἧττον ἐπιμελεῖσϑαι. εὖ 
γὰρ ἴσϑι ὅτι οὐδὲ ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἀγῶνι οὐδὲ ἐν πρά- 
ἕξει οὐδεμιᾷ μεῖον ἕξεις διὰ τὸ βῶτιον τὸ σῶμα παρε- 
σχευάσϑαι" πρὸς πάντα γὰρ ὅσα πράττουσιν ἄνϑρωποι 
χρήσιμον τὸ σῶμά ἐστιν" ἐν πάσαις δὲ ταῖς τοῦ σώμα- 
τος χρείαις πολὺ διαφέρει ὡς βέλτιστα τὸ σῶμα ἔχειν. 
ἐπεὶ χαὶ ἐν ᾧ δοκεῖς ἐλαχίστην σώματος χρείαν εἶναι, 6 

««»“ἐς.-... 
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ἐν τῷ διανοεῖσθαι, τίς οὐχ οἶδεν ὃ ὅτι “καὶ ἐν τούτῳ πολ- 
λοὶ μεγάλα σφάλλονται διὰ τὸ μὴ ὑγιαίνειν τὸ σῶμα; 
καὶ λήϑη δὲ καὶ ἀϑυμία καὶ δυςκολία καὶ μανία πολ- 
λάκις πολλοῖς διὰ τὴν τοῦ σώματος καχεξίαν εἰς "τὴν 
διάνοιαν ἐμπίπτουσιν οὕτως ὥςτε χαὶ τὰς ἐπιστήμας 
ἐκβάλλειν. τοῖς δὲ τὰ σώματα εὖ ἔχουσι πολλὴ ἀσφά- 
λεια καὶ οὐδεὶς κίνδυνος διά 7ὲ τὴν τοῦ σώματος χα- 
χεξίαν τοιοῦτόν τι παϑεῖν, εἰχὸς δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ 
ἐναντία τῶν διὰ τὴν καχεξίαν γιγνομένων καὶ τὴν εὐε-- 
ξίαν χρήσιμον. εἶναι. καίτοι τῶν γε τοῖς εἰρημένοις ἐναν- 
τίων ἕνεχα τί οὐχ ἄν τις γοῦν ἔχων ὑπομείνειεν ; αἶσ- 
χρὸν. δὲ καὶ τὸ διὰ τὴν ἀμέλειαν γηρᾶσαι, πρὶν ἰδεῖν 
ἑαυτὸν ποῖος ἂν κάλλιστος καὶ χράτιστος τῷ σώματι 
γένοιτο. ταῦτα δὲ οὐκ ἔστιν ἰδεῖν ᾿ἀμελοῦντα" οὐ γὰρ 
ἐθέλει αὐτόματα γίγνεσθαι, 

ΟΑΡΟΟΤ ΧΙΠΠ, 

Μανία ϑοονδῖὶθ σοτητηθιηουδηΐιν ΔρΡΟΡ ΒΒ Βθρυηδὶδ. 

᾿Οργιζομένου δέ ποτέ τινος, ὅτι προςειπιών τινὰ χαί- 
θειν οὐκ ἀγτιπροςεῤῥήϑη; Γελοῖον, ἔφη; τό, εἰ μὲν τὸ 
σῶμα κάκιον ἔχοντι ἀπήντησάς τῳ, μὴ ἂν ὀργίζεσθαι, 
ὅτι δὲ τὴν ψυχὴν ἀγροιχοτέρως διακειμένῳ περιέτυχες, 
τοῦτό σε λυπεῖν. 

“ἄλλου δὲ λέγοντος ὅτι ἀηδῶς ἐσϑίοι, ᾿“Πκουμενός, 
ἔφη, τούτου φάρμακον ἀγαϑὸν διδάσκει. ἐρομένου δέ, 
]Ποῖον ; Παύσασϑαι ἐσθίοντα, ἕφη" καὶ ἥδιόν τε καὶ εὖ- 
τελέστερον καὶ ὕγιειν ὀτερόν φησι διάξειν παυσάμενον. 

“4λλου δ᾽ αὖ λέγοντος ὃτι ̓ ϑερμὸν εἴη παρ᾽ ἑαυτῷ 
τὸ ὕδωρ ἃ ὃ πίνοι, Ὅταν ἄρ, ἕφη, βούλῃ ϑερμῷ λού- 
σασϑαι, ἕτοιμον ἕσται σοι. ““λλὰ ψυχρόν; ἔφη ; ὥςτε 
λούσασϑαι ἐστίν. “4ρ᾽ οὖν, ἔφη: καὶ οἱ οἰκέται σου 
ἄχϑονται πίνοντές τε αὐτὸ καὶ λουόμιενοι αὐτῷ; Τὰ 
τὸν . ἔφη" ἀλ) λὰ χαὶ πολλάκις τεϑαύμακα ὡς ἡδέως 
αὐτῷ πρὸς ἀμφότερα ταῦτα χρῶνται. Πότερον δέ, ἕφη, 

Ὧν; ̓ “χουμενός]} ΜεάϊοΣ ποπλθα ΠἰΡγᾶυ 5 ἱσποῖιπιν δὲ 80 ποπ- 
τὰ }}}5. πὰ χαχούμενος οομνθύβιιν [δοῖβϑθ υἱέας τὶ Ρἰουῖβαιϑ ἴῃ 
ἩΡυΐδ. οὐ τθτοίαν ρτοχίμητσαι φησέ, αοα ἈΡ6558 πομ ρμοίεϑῖ: 

' 

β 
β 

«-«- «1 Ὁ Φὸὰὸ Ὁ“ 0.5. 
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τὸ παρὰ σοὶ ὕδωρ ϑερμότερον. πιεῖν ἔστιν ἢ τὸ ἐν 
"Δσκληπιοῦ; Τὸ ἐν ““σχληπιοῦ - ἔφη. “Πότερον δὲ λού- 
δυο ψυχρότερον, τὸ παρὰ σοὶ ἢ τὸ ἐν “ἠμφιαράου; 
Τὸ ἐν “μφιαράου, ἔφη. Ἐνϑυμοῦ οὖν, ἔφη, ὅτε χιγ- 
δυνεύεις δυςαρεστότερος εἶναι τῶν τε οἰχετῶν καὶ τῶν 
ἀῤῥωστούντων. 

Κολάσαντος δέ τινος ἰσχυρῶς ἀκόλουθον, ἤρετο τί 
χαλεπαίγοι τῷ ϑεράποντι. Ὅτι, ἔφη, ὀψοφαγίστατός 
τε ὧν βλαχότατός ἐστι καὶ φιλαργυρώτατος ὧν ἀργό- 
τατος. Ἤδη ποτὲ οὖν ἐπεσκέψω πότερος πλειόγων 
πληγῶν δεῖται, σὺ ἢ ὃ ϑεράπων ; 

Φοβουμένου δέ τινος τὴν εἰς Ὀλυμπίαν ὁδόν, Τί, 
ἔφη, φοβῇ σὺ τὴν πορείαν ; οὐ καὶ οἴχοι σχεδὸν ὅλην 
τὴν ἡμέραν περιπατεῖς ; καὶ ἐχεῖσε πορευόμενος : περιπα- 
τήσας ἀριστήσεις, περιπατήσας δειπγήσεις καὶ ἀναπαύ- 
σῇ. οὐκ οἶσϑα, ὅτι εἰ ἐχτείναις τοὺς περιπάτους, οὕς 
ἐν πέντε ἢ ἕξ ἢ ἡμέρως περιπατεῖς, ῥᾳδίως ἂν “41ϑήνη- 
ϑεν εἰς Ὀλυμπίαν ἀφίχοιο; «χαριέστερον δὲ καὶ προεξορ- 
μᾶν ἡμέρᾳ μιᾷ μᾶλλον ἢ ὑστερίζειν. τὸ μὲν γὰρ ἀγαγ- 
κάζεσϑαι περιιτέρω τοῦ μετρίου μηκύγειν τὰς ὅδοὺς 
χαλεπόν, τὸ δὲ μιᾷ ἡμέρᾳ πλείονας πορευϑῆναι πολ- 
λὴν ῥᾳστώνην παρέχει. χρεῖττον οὖν ἐν τῇ δρμῇ σπεύ- 
"«- ἢ ἐν τῇ δδῶ. 

ἄλλου δὲ λέγον τος ὡς παρετάϑη μακρὰν δδὸν πο- 
ρευϑείς, ἤρετο αὐτὸν εἰ χαὶ φορτίον ἔφερε. Πὰ 4 
οὐχ ἔγωγ ̓  ἔφη, ἀλλὰ τὸ ἱμιάτιον. Πόνος δ᾽ ἐπορεύου, 
ἔφη, ἢ καὶ ἀκόλουϑός σοι ἠχολούϑει; Ἠκολούϑει, ἔφη. 
Πότερον κεγός, ἔφη, ἢ φέρων τι; Φέρων νὴ ΖΔ, ἔφη, 
τά τε στρώματα καὶ νδλλο σχεύη. Καὶ πῶς δή, ἔφη, 
ἀπήλλαχεν ἐχ τῆς ὁδοῦ; ᾿Εμοὶ μὲν δοκεῖ, ἐ ἕφη, βότιον 

ἐμοῦ, οὖν; ἔφη ; εἰ τὸ ἐχείνου φορτίον ἔδει σε φέ- 
ρειν7) πῶς ἂν οἴξι διατεθῆναι; Καχῶς γὴ ΚΩ͂ ξ ἔφη" 
ι μᾶλλον δὲ οὐδ᾽ ἂν ἠδυνήϑην κομίσαι, Τὸ οὖν τοσοῦ- 
τῳ ἧττον τοῦ παιδὸς δύνασθαι πογεῖν πῶς ἠσχημιένου 
δοχεῖ σοι ἀνδρὸς εἶναι; 

4, βλαχότατος] Τιθεὶ βλαχώτατος Ἠϊς εἰ ΙΥ̓́. 2, 40. Ὑειθα 
ΔΝ Βὲπο Αἰδυθηβ Αἰβοπδθιβ Ρ. 277. Ὦ. βλαχέστατος βονὶ- 
μὴ: βιοὐ αἰτίαι γοϑβιϊτιθ πάσα νἱάριαν ΒΕ ἜΣ Οτάμ). 
νοἱ, 1. Ρ. 266. Σ; 
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ΟΠΑΡ ΤῈ κπι|ν, 

ϑϑυηοηδα ϑοοναιβ σοηνίναϊθα ἔγιισδ!ταΐθη σοι θη δηΐ. 

Ὁπότε δὲ τῶν ξυνιόντων ἐπὶ δεῖπνον οἵ μὲν μιχρὸν 
ὄψον, οἱ δὲ πολὺ φέροιεν, ἐκέλευεν ὃ Σωχράτης τὸν 
παῖδα τὸ μιχρὸν ἢ εἰς τὸ χοιγὸν τιϑέναι ἢ διανέμειν 
ἑκάστῳ τὸ μέρος. οἱ οὖν τὸ πολὲ φέροντες ἠσχύνοντό τε 
τὸ μὴ κοιγωνεῖν τοῦ εἷς τὸ χοινὸν τιϑεμένου καὶ τὸ “ἣ 
ἀντιτιϑέναι τὸ ἑαυτῶν. ἐτίϑεσαν οὖν χαὶ τὸ ἑαυτῶν 
εἰς τὸ κοινόν" χαὶ ἐπεὶ οὐδὲν πλέον εἶχον τῶν μιχρὸν 
φερομένων, ἐπαύοντο πολλοῦ ὀψωνοῦντες. 

Καταμαϑὼν δέ τινά τῶν ξυγδειπινούντων τοῦ μὲν 
σίτου πεπαυμένον, τὸ δὲ ὄψον αὐτὸ καϑ' αὑτὸ ἐσϑίον- 
γι λόγου ὄντος περὶ ὀνομάτων, ἐφ᾽ οἵῳ ἔργῳ ἕκαστον 
ἴῃ, Ἔχοιμεν ἄν, ἔφη, ὦ ἄνδρες, εἰπεῖν ἐπὶ ποίῳ ποτὲ 
- ῳ ἄνϑρωπος ὀψοφάγος καλεῖται; ἐσθίουσι μὲν γὰρ 
δὴ πάντες ἐπὶ τῷ σίτῳ ὕψον, ὅταν παρῇ" ἀλλ᾽ οὐχ οἷ- 
μαί πω ἐπί γε τούτῳ ὀψοφάγοι καλοῦνται. Οὺ γὰρ 
οὔν, ἔφη τις τῶν παρόντων. Τί γάρ; ἔφη. ἐάν τις 
ἄνευ τοῦ σίτου τὸ ὄψον αὐτὸ ἐσϑίῃ, μὴ ἀσκήσεως, 
ἀλλ ἡδονῆς ἕγεχά ; πότερον ὀψοφάγος εἶναι δοκεῖ ἢ 
οὖ; ; Σχολῇ γ᾽ ἄν, ἔφη, ἄλλος τις ὀψοφάγος εἴη. Καί 
δὰ ἄλλος τῶν παρόντων, ὋὉ δὲ μικρῷ σίτῳ, ἕφη, πο- ᾿ 
λὺ ὄψον ἐπεσϑίων; ᾿Ἐμοὶ μέν, ἔφη ὃ Σωχράτης,. καὶ 
οὗτος δοκεῖ δικαίως ἂν ὀψοφάγος. χαλεῖσϑαι" καὶ ὅταν 
78 οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι τοῖς ϑεοῖς εὔχωνται πολυχαρπίαν, 
εἰκότως ἂν οὗτος πολυοψίαν εὔχοιτο. Ταῦτα δὲ τοῦ 
Σωχράτους εἰπόντος νομίσας ὃ νεαγίσχος εἰς αὑτὸν εἶ- 
ρῆσϑαι τὰ λεχϑέντα τὸ μὲν ὄψον οὐχ ἐπαύσατο ἐσϑίων, 
ἄρτον δὲ προςέλαβεν. καὶ ὃ Σωκράτης ,χαταμαϑών,, 
Παρατηρεῖτ' ; ἕφη; τοῦτον οἱ πλησίον ὅὁπότερα τῷ σί- 
τῷ ὕὌψῳ ἢ τῷ ὄψῳ σίτῳ χρήσεται. ͵ 

ζάλλον δέ ποτε τῶν συνδείπνων ἰδὼν ἐπὶ τῷ ἑγὲ ψω- 
μῷ πλειόνων ὄψων γευόμενον ; “ρα γένοιτ᾽ ἄν, ἔφη, 
πολυτελ ̓ἑστέρα ὀψοποιία ἢ ἢ μᾶλλον τὰ ὄψα λυμαινομέν 
ἢ ἣν ὀψοποιεῖται ὃ ὅμα πολ λὰ ἐσθίων καὶ ἅμα πάντο- 
δωὰ ἡδύσματα εἰς τὸ στί μα λαμβάνων; πλείω μέν γε 
τῶν ὑψοποιῶν ουμμιγνύων πολυτελέστερα ποιεῖ" ἃ δὲ 
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ἐχεῖνοι μὴ συμμιγγύουσιν, ὡς οὖχ ἁρμόττοντα ὃ συμ- 
μιγγύων, εἴπερ ἐκεῖνοι ὀρϑῶς ποιοῦσιν ; ἁμαρτάνει τε 
καὶ καταλύει τὴν τέχνην αὐτῶν. καίτοι πῶς οὐ γελοῖόν 
ἐστι παρασκευάζεσθαι μὲν ὑψοποιοὺς “τοὺς ἄριστα ἐπι- 
σταμέγους , αὐτὸν δὲ μηδ᾽ ἀντιποιούμενον τῆς τέχνης 
ταύτης τὰ ὑπ ἐχείνων ποιούμενα μετατιϑέναι ; » καὶ ἀλ- 
λο δέ τι προςγίγνεται τῷ ἅμα πολλὰ ἐσϑίειν ἐϑιφϑ ἔγ-- 
τι" μὴ παρόντων γὰρ πολλῶν μειονεκτεῖν. ἄν τι δοχοίη 
“ποϑῶν τὸ σύνηϑες " ὃ δὲ συγεϑισϑεὶς τὸν ἕνα ψωμὸν 
ἑνὶ ὄψῳ προπέμπειν, ὅτε μὴ παρείη πολλά, δύναιτ ἂν 
ἀλύπως τῷ ἑνὶ χρῆσϑαι. 

Ἔλεγε δὲ χαὶ ὡς τὸ εὐωχεῖσϑαι ἐν τῇ “41ϑηναίων 
γλώττῃ ἐσϑίειν καλοῖτο " τὸ δὲ εὖ προςκχεῖσϑαι ἔφη ἐπὶ 
τῷ ταῦτα ἐσϑίειν ἅτινα μήτε τὴν ψυχὴν μήτε τὸ σῶ- 
μα λυποίη μήτε δυςεύρετα εἴη" ὥςτε καὶ τὸ εὐωχεῖ- 
σϑαι τοῖς κοσμίως διαιτωμένοις ἀγετίϑει. 



Φ'. 

ΟΆΑΡῸΟ΄Ο Τ' 1}. 

Ἐχροπίξ δυῖθς σαυίαθ χαΐριις ϑοουδὲββ ἐπιυ θη 68 Δ] οἰε θα, 60-- 
τυπηιιθ ἱπροπΐδ αἰ θυβασησιιθ ᾿ῃο]6 πὶ ἐθηΐαθαὶ, δχρίοναθαξ, δὲ 
ἀἰςορπα βδυὰ δ υἱνϊαϊθη οἂρθββϑεπάδμ ξουπναῖοβ δχοϊδραῖ 
ΟἸ88. 

Οὕτω δὲ ὃ Σωχράτης ἦν ἐν παντὶ πράγματι. καὶ πάν-- 
τὰ τρόπον ὠφέλ μος ὥςτε σχοπουμένῳ τῷ καὶ με- 
τρίως αἰσθανομένῳ" φαγερὸν εἶναι ὅτι οὐδὲν ὠφε- 
λιμώτερον ἦν τοῦ Σωκράτει συγεῖναι καὶ μετ᾽ ἐκείνου 
διατρίβειν ἃ ὅπου οὖν καὶ ἐν ὅτῳ οὖν πράγματι, ἐπεὶ καὶ 
τὸ ἐχείνου μεμνῆσθαι μὴ παρόντος οὐ μικρὰ ὠφέλει 
τοὺς εἰωϑότας τε αὐτῷ συνεῖναι καὶ ἀποδεχομένους ἑ ἐχεῖ- 
γον" καὶ γὰρ παίζων ᾿οὐδὲν ἧττον ἢ σπουδάζων ἐλυσι- 
τέλει τοῖς συνδιατρίβουσι. πολλάχις γὰρ ἕξη μὲν ἄν 
τινος ἐρᾶν, φανερὸς δ᾽ ἦν οὐ τῶν τὰ σώματα πρὸς 
ὧραν, ἀλλὰ τῶν τὰς ψυχὰς πρὸς ἀρετὴν εὖ πεφυχό- 
τῶν ἐφιέμενος" ἐτεχμαίρετο δὲ τὰς ἀγαϑὰς φύσεις ἐκ 
τοῦ ταχύ τὲ μανϑάνειν οἷς προςἔχοιεν καὶ μνημονεύειν 
δὶ μάϑοιεν χαὶ ἐπιϑυμεῖν τῶν μαϑημάτων πάν- 
των δι᾽ ὧν ἔστιν οἰχίαν τε χαλῶς οἰχεῖν χαὶ πόλιν καὶ 
τὸ ὅλον ἀνϑρώποις τὲ καὶ ἀνθρωπίνοις πράγμασιν εὖ 
χοῆσϑαι. τοὺς γὰρ τοιούτους ἡγεῖτο παιδευϑέντας οὐκ 
ἂν μόνον αὐτούς τε εὐδαίμονας εἶναι χαὶ τοὺς ἑαυτῶν 
οἴχους χαλῶς οἰχεῖν, ἀλλὰ χαὶ ἄλλους ἀνθρώπους καὶ 
πόλεις δύνασϑαι εὐδαίμιογας ποιεῖν. οὐ τὸν αὐτὸν δὲ 
τούπον ἐπὶ πάντας 7ει, ἀλλὰ τοὺς μὲν οἰομένους φύσει 
ἀγαϑοὺς εἶναι, μαϑή σεως δὲ καταφρονοῦντας ; ἐδίδα- 
σχὲν ὅτι αἵ ἄρισται δοχοῦσαι εἶναι φύσεις μάλιστα. παι- 
δείας δέονται, ἐπιδειχγίων τῶν τε ἵππων τοὺς εὐφυε- 
στάτους, ϑυμοειδεῖς τε καὶ σφοδροὺς ὄντας, εἰ μὲν ἐκ, 
γέων δαμασϑεῖεν, εὐχοηστοτάτους καὶ ἀρίστους γι 
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μένους » ε,ν.δὲ ἀδάμαστοι γένοιντο, δυςχαϑεχτοτάτους 
χαὶ φαυλοτάτους. καὶ τῶν χυνῶν τῶν εὐφυεστάτων, 
“λοπόνων τε οὐσῶν καὶ ἐπιϑετιχῶν τοῖς θηρίοις, τὰς 

μὲν καλῶς ἀχϑείσας ἀρίστας γίγνεσθαι πρὸς τὰς ϑήρας 

χαὶ χρησιμωτάτας 7 ἀναγώγους δὲ γιγνομένας ματαίους 
τε χαὶ μανιώδεις χαὶ δυςπειϑεστάτας.. ὁμοίως δὲ χαὶ 
τῶν ἀνϑρώπων τοὺς εὐφυεστάτους ς ἐῤῥωμενεστάτους τε 
ταῖς ψυχαῖς ὄντας καὶ ἐξεργαστικωτάτους ὧν ἂν ἔγχει- 
ρῶσι, παιδευϑέντας μὲν καὶ μαϑόντας ἃ δεῖ πράττειν, 
ἀρίστους τὲ χαὶ ὠφελιμωτάτους γίγνεσθαι" πλεῖστα γὰρ 
καὶ μέγιστα ἀγαϑὰ ἐργάξεσϑαι" ἀπαιδεύτους δὲ καὶ 
ἀμαϑ εἴς γενομένους “κακίστους τε καὶ βλαβερωτάτους γι 
γνέσϑαι" κρίνειν γὰρ οὐχ ἐπισταμένους ἃ δεῖ πράττειν 
πολλάχις πογηροῖς ἐπιχειρεῖν πράγμασι, μεγαλείους δὲ 

,, Ἱκαὶ σφοδροὺς ὄντας δυςχαϑέχτους τε καὶ δυςαποτρέ- 
εἼττοὺυς εἰναι" διὸ πλεῖστα καὶ μέγιστα κακὰ ἐργάζεσϑαι. 

γοὺς δὲ ἐπὶ πλούτῳ μέγα φρονοῦντας καὶ γομίζοντας 
γυδὲν προςδεῖσϑαι παιδείας » ἐξαρχέσειν δέ σφισι τὸν 
πλοῦτον οἰομένους πρὸς τὸ διαπράττεσϑαί τὲ ὅ,τι ἂν 
ϑούλωνται καὶ τιμᾶσϑαι ὑπὸ τῶν ἀνϑρώπων ὃ ἐφρένου 
λέγων ὅτι μωρὸς μὲν εἴη, εἴ τις οἴεται μὴ μαϑὼν τά 
Γξ ὠφέλιμα. χαὶ τὰ βλαβερὰ τῶν πραγμάτων διαγνώσε- 
γχϑαι, μωρὸς δι, κ τις μὴ διαγιγνώσκων μὲν ταῦτα; 
πιὰ δὲ τὸν πλοῦτον ὅ,τι ἂν βούλ 'ηται ποριζόμενος οἷε- 
ται δυγήσεσϑαι καὶ τὰ συμφέροντα πράττειν ἠλίϑιος 
ἕω εἴ τις μὴ δυνάμενος τὰ συμφέροντα πράττειν εὖ τὸ 
τράττειν οἴεται χαὶ τὰ πρὸς τὸν βίον αὐτῷ ἢ καλῶς ἢ 
χανῶς παρεσχευάσϑαι" ἠλίϑιος δὲ χαΐί, εἴ τις οἴεται. 
"ὰ τὸν πλοῦτον μηδὲ ἱστάμενος ἀξκων τι ἀγαϑὸς 
ἦναι ἀἔδπευν ἀγαϑὸς δοκῶν εὐδοκιμήσειν. 

8. φιλοπόνω»} φιλόπονοι φαθπην ἄϊοιπίαν οϑπ68» ΡῬδάτιπι νο- 
ϑοῖταβ ἐπρυῖπηῖβ ον ἀσσε φᾶν, αὶ Ογπεοροιϊοὶ ΥἹ. 16. πολεμιχῶς 

ι προνο, ονείχως παραϑέουσαι, συντρέχουσαι φιλο- 
Οὐεπιδάπιοάιπι 58αρὶϊι5 πόνος εἴ πογεῖν ἀδθ συγϑι ο8- 
εοάεπι ᾿ἶρχγο, ἀθ δαᾳιοσιτ ἐπ δουϊρίο ἀβ στὸ εαφιοϑδίσὶ εἴ 

αἰοππίαν. 

Ε - 



᾿ τ 18. ἡ. ΟΑΡ. π᾿ 
ΕΥΥ “ἃ 

σ ΑΡ υ τὰ Π, τ δον ᾿ . 

Οοπεΐπιιδξ πϑυυϑιοπθυα δηΐθοδ θη εἶ8. σδρῖτς Θχθπιρῖο Ἐσιθν.- 
ἀοταὶ, 4ᾳθγὴ δα ρθη τἶὰθ 8118 6 ορίπίοηθ ᾿ηῃ δέτιν ἴδ αἶτι ᾿πέθιγο- 

βαπᾶάο ψεϑυβαὶ ϑοονδίθθ, ἄομπθο οομπβιίθαϊιν. οὐιμΐη 86. ἡ] δυτῖι 
ΤΟΥ) 4188. δηϊθὴ ΟΕ να οχἰβιϊπηαυογδαῖ 6556 Ρίϑηθ ἰσηδγησην, 

ΕΠ  ὝὙΟ ΟΣ νομίζουσι παιδείας τε τῆς ἀρίστης τετυχη-, 
κέναι καὶ μιέγα φρονοῦσιν ἐπὶ σοφίᾳ ὡς προςεἔρετο 
γῦν διη) ἥσομαι. καταμαϑὼν γὰρ Εὐθύδημον τὸν χα- 
λὸν γράμματα πολλὰ συνειλ ἐγμένον ποιητῶν τε χαὶ σο-- 

᾿φιστῶν τῶν εὐδοκιμωτάτων, χαὶ ἐκ τούτων ἤδη τε γο- 
μίζοντα διαφέρειν τῶν ἡλιχιωτῶν ἐπὶ σοφίᾳ καὶ μεγά-- 
λας ἐλπίδας ἔχοντα πάντων διοίσειν τῷ δύνασϑαι λέγειν. 
τὲ καὶ πράττειν » πρῶτον μέν, αἰσϑανόμενος αὐτὸν διὰ 
γεότητα οὕπω εἷς τὴν ἀγορὰν εἰςιόντα, εἰ δέ τι βού-- 
λοιτο διαπράξασϑαι, καϑίζοντα εἰς ἡνιοποιεῖόν τι τῶν 
ἐγγὺς τῆς ἀγορᾶς » εἰς τοῦτο καὶ αὐτὸς ἤει τῶν μεϑ' 

2 ἑαυτοῦ τινὰς ἔχων, καὶ πρῶτον μὲν πυνϑαγομένου τι-- 
νὸς πότερον (Θεμιστοχλῆς διὰ συνουσίαν τινὸς τῶν σο-- 
φῶν ἢ φύσει τοσοῦτον δεήγεγκχε τῶν πολιτῶν ὥςτε πρὸς: 
ἐχεῖγον ἀπο, βλέπειν τὴν πόλιν, ὅδπότε σπουδαίου ἀνδρ δ 
δεηϑείη ἢ; ὃ Σωχράτης βουλόμεν ος κινεῖν τὸν Εὐθύδημον. 
εὔηϑες ἔφη εἶναι τὸ οἴεσθαι τὰς “μὲν ὀλίγου ἀξίας, τέ-. 
χρὰς μὴ γίγνεσϑαι σπουδαίους ἄνευ διδασχάλων ἱχατ' 
γῶν, τὸ δὲ προεστάναι πόλεως, πάντων ἔργων μέγιστο: 
ὅν, ἀπὸ ταὐτομάτου παραγ ἔγγεσϑαι τοῖς ἀνϑρώποις- 

8. πάλιν δέ ποτε παρόν τος τοῦ Εὐθυδήμου, ὁρῶν αὐτὸν 
: π χωροῦν τα τῆς συνεδρίας καὶ φυλαττόμενον μὴ δό- 

ξῃ τὸν Σωκράτην. ϑαυμάξει ἡ σοφίᾳ, Ὅτι μέν, ἔφη, 
ΤΥ ὄνδρες, Εὐθύδημος οὑτοσὶ ἐν ἡλικίᾳ γενόμ τ 

τ΄ πόλεως λόγον περί" τιν ος προτιϑείσης οὐχ ἀφέξεϊ ι τοῦ 
τς συμβουλεύειν εὔδηλό όν ἐστιν ἐξ ὧν ἐπιτηδεύει" δοχεῖ δὲ 

μοι καλὸν προοίμιον τῶν δημηγοριῶν παρασχευάζει γαι 
φυλαττόμενος μὴ δόξῃ μανϑάνειν τι παρά του. δῆλο | 

γὰρ ὅτι λέγειν ἀρχύμενος ὧδε προοιμιάσεται δ΄ 
οὐδεγὸς μὲν 7 πώποτε, ὦ ἄνδρες “ϑηναῖοι, οὐδ 
ϑον, οὐδ᾽ ἀχούων τινὰς εἶναι λέγειν τὲ καὶ π 
ἱκανοὺς ἐζήτησα τούτοις ἐντυχεῖ Τ' τς φάμο, 
τοῦ διδάσκαλόν οἱ τινα γεγέσϑαι ἐ ι 

ἡΝ 



ει" διατετέλεχα γὰρ φεύγων οὗ μόνον τὸ 
μαγνϑάνγειν, τι π τινος, ἀλλὰ χαὶ τὸ δόξαι. ὕμως 
δὲ ὕ,τι ἂν ἀπὸ ταὐτομάτου ἐπίῃ μοι συμβουλ εἴσω 
ὑμῖν, Δρμύσειε δ᾽ ἂν οὕτω προοιμιάζεσϑαι καὶ τοῖς ὅ 
βουλομένοις παρὰ τῆς πόλεως ἰατοιχὸν ἔργον λαβεῖν" 

ἐπιτήδειόν γ᾽ ἂν αὐτοῖς εἴη, τοῦ λόγου ἄρχεσϑαι ἐντεῦ-- 
19» Παρ οὐδενὸς μὲν πώποτε, ὦ  ἄγδρες “41ϑηναῖοι, 
] τὴν ἰατρικὴν τέχνην ἔμαϑον, ἐδ ἐζήτησα διδάσκαλον 

ἐμαυτῷ γενέσϑαι τῶν ἰατρῶν οὐδένα " διατετέλεκα γὰρ 
φυλαττόμεν ος οὐ μόνον τὸ μαϑεῖν τι παρὰ τῶν ἰατ ρῶν, 
ἀλλὰ χαὶ τὸ δύξαι μι: “μαϑηκχέγαι τὴν τέχνην ταύτην. 

1 ὅμως δέ μοι τὸ ἰατριχὸν ἔργον δότε" , πειράσομαι γὰρ 
ἈῚ ἐν ὑμῖν ἀποκινδυνεύων μανϑάνε αὐχε" πάντες οὖν οἱ πα- 

ρύγτες ἐγέλασαν ἐπὶ τῷ προουρμῇ ἐπεὶ δὲ φαγε ἑρὸς ἦν 6 
1 ὃ Εὐθύδημος ἤδη μὲν οἷς ὃ Σωχράτης λέγοι προςέχων, 
ἢ ἔτι δὲ φυλαττόμενος αὐτός τι φϑέγ γέσϑαιγ, καὶ γομίς 
ἴδων. τῇ σιωπῇ σωφροσύνης δόξαν περιβάλλεσϑαι, τότε 

ἢ ὁ Σωχράτης βουλόμενος αὐτὸν παῦσαι τούτου, Θαυμα- 
β στὸν γάρ ̓ ἕφη; τί ποτε οἱ βουλόμενοι κχιϑαρίςειν ἢ αὖ- 
᾿λεῖν ἢ ἱππεΐειν ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων ἱκανοὶ γενέ- 
σϑαι πειρῶνται ὡς συγεχέστατα ποιεῖν ὅ,τι ἂν βούλων- 
ται δυνατοὶ γενέσθαι, χαὶ οὐ καϑ' ἑαυτούς, ἀλλὰ παρὰ 

, τοῖς ἀρίστοις δοχοῦσιν εἶναι, πάντα ποιοῦντες καὶ ὑπο- - Γ 
μένοντες ἕνεχα τοῦ μηδὲν ἄνευ τῆς ἐχείνων γγώμης πο 
εἴν, ὡς οὐχ ἂν ἄλλως ἀξιόλογοι γενόμενοι " τῶν δὲ 
᾿λομένων δυνατῶν γενέσϑαι Ἴων τε ράττειν 
 πολιτιχὰ γομίζουσί τινὲς ἄνευ παρασχευῆς καὶ ἐπι 

᾿ λείας αὐτόματοι ἐξαίφνης δυνατοὶ ταῦτα ποιεῖν ἕ , σεσϑαι. 
καίτοι γε τοσούτῳ τ ἐχείνων τἀγαρπεκιο ο΄ 1 

"Σ ψ ἂν αὐτοῖς εἴη] Θυοά βουῖβέτον ὦ τηὸ Ρατῖ-- 
γ ἂν αὐτοῖς ἐπιτήδειον γὰρ αὐτοῖς εἴην αροαϊίεοιμιι 

᾿εβδὶ εχ γὰρ ρῖο γ᾽ ἂν Ροϑβίϊο πίιιπη 6556: 4 Ρτοβραΐαν, ᾿ 
χερεϊοπα ρδγιϊοιϊα ἄν εδὶ δὰ πιοάιιι ἐς ν αἀἰχῖπιι5 δηποῦ. ἢ 

Ι ΑΠπΆΡ. ΤΥ. 6. 13. εἰ Ογτορ. Υ. 1. 21. σον ββί πνὶθ 
τἰπνοπἶ 5 Αὐἱδιορβαηὶς σοῖς, ν. 1067. ἀλγ᾽ ἀν μειχέσαι- 

ἔσαιτο γὰρ εἰ μαχέσαιτο. Ἐροε5. ν. 806. πάνυ γι ᾷ 
σϑένης αὔτ᾽ εεἰςενέγχοι" πολὺ γὰρ ἐμμελέστερον πρό-- 
τε 7. εἶν ἢ τριάχονϑ' ἡμέρας." δείδια δἰ πνΐΐθ Βος 

᾿ ἄρυγξ, ως ἡδέως ἄν σου λέϑῳ τοὺς 
- γὼ δέ γ᾽ ἐς τὸ βάραϑρον ἐμβά- 

Σ  Β . 



φαίνεται ὅσῳπερ πλειόνων περὶ ταῦτα 1 
ἐλάττους οἱ χατεργαζόμενοι γίγνονται. ὁ ἢ 
χαὶ ἐπιμελείας δέον ται πλείονος καὶ ἰσχυροτέρας οἱ τού- 

5 τῶν ἐφιέμενοι ἢ οἱ ἐχείνων. κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὖν ἀχού- 
οντος Εὐθυδήμου τοιούτους λόγους ἔλεγε Σωκράτης" 
ὡς δ᾽ ἤσϑετο αὐτὸν ἑτοιμότερον ὑπομένοντα, ὅτε διαπ΄ 
λέγοιτο, καὶ προϑυμότερον ἀχούοντα, μόνος ἦλϑεν ἐς αἰ 
τὸ ἡνιοποιεῖον " παραχαϑεζομένου δ᾽ αὐτῷ τοῦ Εὐϑυ- 
δήμου, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Εὐϑύδημε, τῷ ὄντι, ὥςπερ 
ἐγὼ ἀχούω, πολλὰ γράμματα συνῆχας τῶν λεγομένων 
σοφῶν ἀνδρῶν γεγονέναι; Νὴ τὸν 4, ἔφη, ὦ Σώχρα- 
τες" καὶ ἔτι γε συνάγω, ἕως ἂν χτήσωμαι ὡς ἂν δύ-. 

9 νῶμαι πλεῖστα. Νὴ τὴν Ἥραν, ἔφη ὃ Σωχράτης, ἄγα- 
μαί γέ σου, διότι οὐχ ἀργυρίου καὶ χρυσίου προείλου ϑη- 
σσυροὺς κεχτῆσϑαι μᾶλ λον ἢ σοφίας ", δῆλον γὰρ ὅτε 
γομίζεις ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐδὲν βελτίους ποιεῖν 
τοὺς ἀγϑρώπους Ἶ τὰς δὲ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν γνώμας ἢ 
ἀρετῇ πλουτίζειν τοὺς χεχτημένους. καὶ ὃ Εὐϑύδη- 
μος ἔχαιρέν ἀκούων ταῦτα, νομίζων δοχεῖν τῷ Σωκρά- ᾿ 

10τει ὀρϑῶς μετιέναι τὴν σοφίαν. ὃ δὲ καταμαϑὼν αὖ- 
τὸν ἡσθέντα τῷ ἐπαίνῳ. τούτῳ, Τί δὲ δὴ βουλόμενος ᾿ 
ἀγαθὰς γενέσϑαι, ἔφη, ὦ Εὐϑέίδημε, συλλέγεις τὰ γράμ- 

δ ματα; ᾿Επεὶ δὲ διεσιώπησεν͵ ὃ Εὐθύδημος. σχοπῶν ὅ,τι ᾿ 
ΝΞ ᾿ ἀποχρίναιτο, πάλιν ὃ Σωκράτης, “ρα μὴ ἰατρός; ἔφη" 

πολλὰ γὰρ καὶ ἰατρῶν ἐστι συγγράμματα. καὶ ὃ Εὐ- 
ϑύδημος, πὰ ΖΠἰ᾽, ἔφη, οὐκ ἔγωγε. “4λλὰ μὴ ἄρχι- ᾿ 
τέχτων βούλει. γενέσϑαι; ; γνωμονικοῦ γὰρ ἀνδρὸς καὶ 
τοῦτο δεῖ. Οὔχουν ἔγωγ᾽, ἔφη. “λλὰ μὴ γεωμέτρης. 
ἐπι ὑμεῖς, ἔφη; γενέσϑαι ἀγ ΄ς» ὥςπερ ὃ Θεόδωρος; 

γεωμέτρης, ἔφη. "ἀλλὰ μὴ ἀστρολόγος, ἔφη, ἢ 
τὰ βούλει γενέσθαι; Ἴ Ὡς δὲ καὶ τοῦτο ἠρνεῖτο ; “4λ ὰ μὴ 
τ οῥαψῳδός; ἐ ἕφη" καὶ γὰρ τὰ Ὁμήρου σέ φασιν ἔπη πόν.- 

τὰ κεκτῆσθαι. Τὰ 4 οὐχ ἔγωγ), ἔφη" τοὺς γάρ το 
ῥαψῳδοὺς κα τὰ μὲν ἔπη ἀκριβοῦντας, αὑτοὺς 
πάνυ ἠλιϑίους ὄντας. καὶ ὃ “Σωκράτης ἔφη," 

που, ὦ Εὐϑύδημε, ταύτης τῆς ὀρεκῆς ἐφίεσαι 

10. γνωμονιχοῦ γὰρ ἀνδρὸς καὶ τοῦτο Ι Αρο 
τοῦτο. Οὕεῖι τειρὶ δεῖν ἀιβιιπν, ἐγ 
Οτεϑί. σ᾿ 659... ἰσϊττιαν ροειϊβ., ἫΝ ογαὶ 

υ 
᾿ 



ἔγνονται καὶ οἰκονομιχοὶ καὶ ἄρχειν 
; τοῖς τε ἄλλοις ἀνϑρώποις καὶ ἑαυ- 

τοῖς; καὶ ὃ Εὐθύδημος, Σφόδρα “ἰδ ἔφη , ὦ Σώκρα- 
τες, ταύτης τῆς ἀρετῆς. δέομαι. Νὴ Ζ, ἔφη ὃ Σω- 

β χράτης, τῆς καλλίστης ἀρετῆς καὶ μεγίστης ἐφίεσαι τέ- 
ς" ἔστι γὰρ τῶν βασιλέων αὕτη καὶ “καλεῖται βασι- 
᾿. ἀτόρ, ἔφη, κατανενόηχας, εἰ οἷόν τὶ ἐστὶ μὴ 
α δίκαιον ἀγαϑὸν ταῦτα γεν ἔσϑαι; Καὶ μάλα, ἔφη, 

καὶ οὐχ οἷόν τέ . 78 ἄνευ δικαιοσύνης ἀγαϑὸν πολίτην 
γενέσϑαι. Τί οὖν “ν ἔφη; σὺ δὴ τοῦτο κατείργασαι; [2 
Οἡμαΐί γε, ἔφη ν»ὦ Σώκρατες, οὐδενὸς ἂν ἧττον φανῆ- 
γαὶ δίκαιος. “49 οὖν, ἔφη, τῶν δικαίων ἐστὶν ἔργα 
ὥςπερ τῶν τεκτόνων; Ἔστι μῶντοι, ἔφη. 460) οὗν, ἔφη, 
ὥςπερ οἱ τέχτονες ἔχουσι τὰ ἑαυτῶν ἔργα ἐπιδεῖξαι, οὔ-- 
τῶς οἵ δίκαιοι τὰ ἑαυτῶν ἔχοιεν ἂν διεξηγήσασϑαι; 
Μὴ οὖν, ἔφη ὃ Εὐϑύδημος » οὗ δύνωμαι ἐγὼ τὰ τῆς 

ἢ δικαιοσύνης ἔργα ἐξηγήσασϑαι; καὶ νὴ 4 ἔγωγε τὰ 
τῆς ἀδικίας" ἐπεὶ οὔχ ὀλίγα ἔστι χαϑ' ἑκάστην ἡμέραν 

ἡ τοιαῦτα δρᾶν τε χαὶ ἀκούειν. Βούλει οὖν, ἔφη ὃ Σω-13 
͵ κράτης, γράψωμεν ἐνταυϑὶ μὲν δέλτα, ἐνταυϑὶ δὲ ἄλφα; 
Ἵ εἶτα ὅ,τι μὲν ἂν δοχῇ ἡμῖν τῆς δικαιοσύνης ἔ ἕργον εἶς- 
Ἵ ναι, πρὸς τὸ δέλτα τιϑῶμεν, ὅ,τι δ᾽ ἂν τῆς ἀδικίας, πρὸς 
Ἵ τὸ ἄλφα; Εἴ τί σοι δοκεῖ, ἔφη, προςδεῖν τούτων, ποίεε ».. 

᾿ 
7 Ὰ ὃ ᾿ ῬῸΝ “ταῦτα. καὶ ὃ “Σωχράτης γράψας ὥςπερ εἶπεν, Ε μετ 
νὰν ιν ΡΝ τὸς 

ἢ οὔν, ἔφη, ἔστιν ἐν ἀνϑρώποις τὸ ψεύδεσθαι; 

᾿ μέντοι, ἔφη. ΠΠοτέρωσε οὖν, ἔφη, ϑῶ οὔτο; “4η- « 
Ἢ λον, ἔφη, ὅτι πρὸς τὴν ἀδικίαν. Οὐκοῦν, ἔ καὶ 
; τὸ ἐξαπατᾶν ἔστι; Καὶ μάλα, ἔφη. Τοῦτο οὖν πὸ 
θώσε ϑῶμεν; Καὶ τοῦτο δῆλον ὅτι, ἔφη, πρὺς τὴν 
κίαν. 1] δὲ τὸ καχουργεῖν ; Καὶ τοῦτο, ἔφη. 
ἀνδραποδίζεσθαι; Καὶ τοῦτο. Πρὸς δὲ τῇ ἱκαιοσύνῃ 
οὐδὲν ἡμῖν τούτων κείσεται, ὦ Ἐὐϑύδημε; Ζεινὸν γὰ 

' ἂν εἴη ἔφη. Τί δέ; ἐάν τις στρατηγὸ αἱρεϑεὶς ἄδ, 
χόν τε χαὶ ἐχϑρὰν πόλιν ἐξανδραπο αὶ; φήσοι 

ἀδικεῖν; Οὐ δῆτα, ἔψη. «και δὲ ποιεῖν « 
ἐγ; ὅς μάλα. Τί δ᾽; ἐὰν ἐξαπατᾷ πολεμῶν αὖ- 

μὶς ἐνταυϑεῖ, ϑιορδεὶ νο]. 1. Ρ. 350. 
Ὧν δουρϑεγαὶ ΠΟῺ Ββοο», φυοά πο; ἔεσε 

ΦΎ 1 Φ . 
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τοῖς: Δίκαιον, ἕ ἔφη; καὶ τοῦτο. ᾿Εὸ χλέπτῃ τε 
ἁρπάζῃ τὰ τούτων, οὐ δίχαια ποιήσει 
ἀλλ ἐγώ σε τὸ πρῶτον ὑπελάμβανον ρὺς τοὺς φίλους 
μόνον ταῦτα ἐρωτᾶν, Οὐκοῦν, ἔφη, » ὅσα πρὸς τῇ ἀδι- 
κίᾳ ἐϑήχαμεν, πάντα καὶ πρὸς τῇ δικαιοσύνῃ ϑετέον 

1θὰἂν εἴη; Ἔοικεν, ἔφη. Βούλει οὖν, ἔφη, ταῦτα οὗτ 
ϑέντες διορισώμεθα πάλιν πρὸς μὲν τοὺς πολεμίους 
χαιον εἶναι τὰ τοιαῦτα ποιεῖν, πρὸς δὲ τοὺς φίλους, 
ἄδιχον, ἀλλὰ δεῖν πρός γε τούτους ὡς ἁπλούστατον εἷ- 

17ναι; ΠΠῺᾺάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὃ Εὐϑύδημος. Τί οὖν; ἔφη 
ὃ Σωκράτης, ἐάν τις στρατηγὸς ὁρῶν ἀϑύμως ἔχον τὸ 
στράτευμα; ψευσάμενος φήσῃ συμμάχους προςιέναι, καὶ 
τῷ ψεύδει τούτῳ παύσῃ τῆς ἀϑυμίας τοὺς στρατιώτας, 
ποτέρωϑι τὴν ἀπάτην ταύτην ϑήσομεν ; ; “1οκεῖ μοι, ἔφη, 
πρὸς τὴν δικαιοσύνην. Ἐὰν. δέ τις υἱὸν ἑαυτοῦ δεόμε- 
γῸΥ φαρμακείας χαὶ μὴ προςιέμενον φάρμακον ἐξαπατή- 
σας ὡς σιτίον τὸ φάρμακον δῷ, χαὶ τῷ ψεύδει χϑησά- 

« 

μένος οὕτως ὑγιᾶ ποιή, σῃ; ταύτην αὖ τὴν ἀπάτην ποῖ 
ϑετέον : ΖΙοχεῖ μοι, ἔφη. καὶ ταύτην εἷς τὸ αὐτό. Τί 
δ΄: ἐάν τις, ἐν ἀϑυμίᾳ ὄντος φίλου, δείσας μὴ διαχρή- 
σηται ἑαυτόν, κλέψῃ 1 ἢ ἁρπάσῃ ἢ ξίφος ἢ ἄλλο τι τοι- 
οῦὔτον, ᾿ τοῦτο αὖὺ ποτέρωσε ἀἰκῶκι Καὶ τοῦτο νὴ Δί, 

1δἔφη, πρὸς τὴν δικαιοσύνην. ῤνεις, ἔφη, σὺ οὐδὲ 
πρὸς τοὺς φίλους ἅπαντα δεῖν ἁπλοΐζεσϑαι; Πὰ 4 
οὐ δῆτα, ἕφη" ἀλλὰ μετατίϑεμαι τὰ εἰρημένα» εἴπερ 
ἔξεστι. Ζ:εῖ 8... ἔφη ὃ “Σωχράτης, ἐξεῖναι πολὺ μᾶλ- 

19λον ἢ μὴ ὃρ ὥς τιϑέναι. τῶν δὲ δὴ τοὺς φίλους ἐξα- 
πατώντων ἐπὶ βλάβῃ, ἵνα. μηδὲ τοῖτο παραλείπωμεν 
ἄσκεπτον, πότερος ἀδικώτερός ἐστιν, ὃ ἑκὼν ἢ ὃ ἄκων; 
“4Ἵλ), ὦ Σώκρατες, οὐχέτε μὲν ἔγωγε πιστείω οἷς ἀπο- 
χρίνομαι" χαὶ γὰρ τὰ πρόσϑεν πάντα γῦν ἄλλως ἔχειν 
δοχεῖ μοι ἢ ὡς ἐγὼ τότε φόμην. ὅμως δὲ εἰρήσϑω μοι ας ὧδ ἐν τ. νι ὁ 

.-ον 

οςς ἀδικώτερον εἶναι τὸν ἑχόντα ψευδόμενον τοῦ ἄκρα ΘΟ ἽἽ 
᾿ 20 ἝὨοκεῖ δέ σοι μάϑησις καὶ ἐπιστήμη τοῦ δικαίου. εἶνα 

᾿ ὥςπερ τῶν γραμμάτων; ; Ἔμοιγε. Πότερον δὲ γραμ 
“τιχώτερον κρίνεις, ὃς ἂν ἑχὼν μὴ ὀρϑῶς ράφι 
ἀγναγιγν σχῇ 7 ὃς ἂν ἄχων; Ὃς ἂν ἑχω ἴγῷ; ἔγα δ 

; ΟἿ τὰ ἐς γαιτο γὰρ ἄν, ὁπότε βούλοιτο, καὶ ταν, )ῶς ΤΑΣ . πί 
Θύχοῦν ὃ μὲν ἑχὼν μὴ ὀρϑῶς γ ΘΗ. ων γι τς 

δε. λ ΕΙΣ ἐξ 
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ὃ δὲ ἄχων ἀγράμματος; Πῶς γὰρ οὖ; Τὰ δίκα 
δὲ “πότερον ὃ ἔχὸὼ τγνευδόμενος καὶ ἐξαπατῶν οὐδὲν ἢ 
ὃ ἄκων; 4]Πῆλον ὅτι ὃ ἑκών, Οὐκοῦν γραμματιχώτερον : 
μὲν τὸν ἐπιστάμενον γράμματα τοῦ μὴ ἐπισταμένου 
φὴς εἶναι; Ναί. Ζικαιότερον δὲ τὸν ἐπιστάμενον τὰ 

αια τοῦ μὴ ἐπισταμένου; “Ῥαίνομαι" δοχῶῦ δέ μοι 
δ: ταῦτα οὐχ οἵδ᾽ ὕπως λέγειν. Τί δὲ δή, ὃς ἂν21 
βουλόμενος τἀληϑῆ λέγειν μηδέποτε τὰ αὐτὰ περὶ τῶν 
αὐτῶν λέγη. ἀλλ δδόν τε φράζων τὴν αὐτὴν τοτὲ μὲν 
πρὸς ἕω, τοτὲ δὲ πρὸς ἑσπέραν φράζῃ, καὶ λογισμὸν 
ἀποφαινόμενος τὸν αὐτὸν τοτὲ μὲν πλείω, τοτὲ δ᾽ ἐλάτ- 
τω ἀποφαίνηται, τί σοι δοχεῖ ὃ τοιοῦτος: Ζ4ῆλος νὴ 
ΖΦ εἶναι ὅτι ἃ ᾧετο εἰδέναι οὐκ οἶδεν. Οἶσϑα δέ τι-22 

᾿ γᾶς ἀνδραποδώδεις χαλουμέγους ; Ἔγωγε, Πότερον διὰ . 
σοφίαν ἢ δι’ ἀμαϑίαν ; Ζ4]ῆλον ὅτι δι᾽ ἀμαϑίαν. “16 
οὖν διὰ τὴν τοῦ γχαλκεΐειν ἀμαϑίαν τοῦ ὀνόματος τού- 
του τι) χύνουσιν; Οὐ δῆτα. .1λλ.᾽ ἄρα διὰ τὴν τοῦ 

᾿ πο αὐνενθὺ;,» Οὐδὲ," διὰ ταύτην. Ἰ᾿ἠλλὰ διὰ τὴν τοῦ 
σχυτεύειν; Οὐδὲ δι᾿ ἕν τούτων, ἔφη; ἀλλὰ καὶ τούὐναν- 
τίον " οἱ γὰρ πλεῖστοι τῶν γε τὰ τοιαῦτα ἐπισταμένων 
ἀνδραποδώδεις εἰσίν. Χ40᾽ οὖν τῶν τὰ καλὰ καὶ ἀγα- 
ϑὰ χαὶ δίκαια μὴ εἰδότων τὸ ὄνομα τοῦτ᾽ ἐστίν  Ἔμοι-- 
γε δοχεῖ, ἔφη. Οὐκοῦν δεῖ παντὶ τρόπῳ διατειναμέ- 28 
γους φεύγειν ὅπως. μὴ ἀνδράποδα ὦμεν. ““λλὰ νὴ τοὺ : 
ϑεούς, ἔφη, ω Σώχρατες, πάνυ ᾧμην δ υϑηνανν »" 
λοσοφίαν δι᾿ ἧς ἂν μάλιστα ἐνόμιζον ευϑῆν . 
προςήκοντα ἀν Το χκαλοχάγαϑίέας ὀρεγομ γῦν δὲ 
οἴει μὲ ἀϑύμως ἔχειν, ὁρῶντα ἐμαυτὸν διὰ μὲ 
προπεπονημιένα «οὐδὲ τὸ ἐρωτεύμεν ον ἀποχρίνασϑαι 
γάμενον ὑπὲρ ὧν μάλιστα χρὴ εἰδέναι, ἄλλην δὲ 
οὐδεμίαν ἔχοντα ἣν ἂν πορευύμενος βελτίων γενοίμην; 
καὶ ὃ Σωκχράτης, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, εἴς 
“]ελφοὺς ἤδη πώποτε ἀφίκου; Καὶ δίς γε νὴ Ἵα, ἔφη. 

. δ... οὖν πρὸς τῷ ναῷ που γεγραμμένον τὸ 1 » 
σαυτόν ; ; Ἔγωγε. Πότερον οὖν οὐδέν σοι τοῦ γράμ 
ΒΕ ἐμάηαιν ̓ ἢ προςέἔσχες τε χαὶ ἐπεχείρησας σαῦ- 

χοπεῖν, ὕςτις εἴης ; ]ὰ “Ὁ ̓  οὐ δῆτα, ἔφη. καὶ 
) πάνυ γε μην εἰδέναι " σχολῇ γὰρ ἂν ἄλ- 

γ). εἴ γε μηδ᾽ ἐμαυτὸν ἐγίγνωσκον. ΠΠότεραξϑ 
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δέ σοι δοκεῖ Ἀρι καν ἑαυτὸν ὅςτις, τοὔνομα τὸ ἕαυ- 
τοῦ μόνον οἶδεν ἢ ὅςτις, ὥςπερ οἵ τοὺς ἵππους ὠνού- 
μενοι οὐ πρότερον οἴονται γιγνώσκειν ὃν ἂν βούλωνται 
γνῶναι; πρὶν ἂν ἐπισχέψωνται πότερον εὐπειϑης ἐστιν 
ἢ δυςπειϑὴς καὶ πότερον ἰσχυρός ἐστιν ἢ ἀσϑενὴς 
καὶ πότερον ταχὺς ἢ βραδύς, καὶ τἄλλα τὰ πρὸς τὴ 
τοῦ ἵππου χρείαν ἐπιτήδειά τε καὶ ἀνεπιτήδεια ὕπως 
ἔχει ; οὕτως ὃ ἕαυτὸν ἐπισχεψάμενος ὅποῖός ἐστι πρὸς 
τὴν ἀνθρωπίνην χρείαν ἔγνωκε τὴν αὑτοῦ δύναμιν; 
Οὕτως ἔμοιγε δοχεῖ, ἔφη; ὃ μὴ εἰδὼς τὴν ἑαυτοῦ δύ- 

2θναμιν ἀγνοεῖν ἑαυτόν. ᾿χεῖνο δὲ οὐ φανερόν, ἔφη; ὅτι 
διὰ μὲν τὸ εἰδέναι ἑαυτοὺς πλεῖστα ἀγαϑὰ πάσχουσιν 
ἄνθρωποι, διὰ δὲ τὸ «ἐψεῦσθαι ἑαυτῶν πλεῖστα κακά; 
οἱ μὲν γὰρ εἰδότες ἑαυτοὺς τά τε ἐπιτήδειοι ἑαυτοῖς 
ἴσασι καὶ διαγιγνώσκουσιν ἅ τὲ δύνανται καὶ ἃ μή" 
καὶ ἃ μὲν ἐπίστανται πράττοντες πορίζονταί τε ὧν δέ- 
ονται καὶ εὖ πράττουσιν, ὧν δὲ μὴ ἐπίστανται ἀπεχό- 
μένοι ἀναμάρτητοι γίγνονται καὶ διαφεύγουσι τὸ κακῶς 
πράττειν " διὰ τοῦτο δὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους 
δυνάμενοι δοχιμάζειν καὶ διὰ τῆς τῶν ἄλλων χθείας τά 

27τε ἀγαϑὰ πορίζ ονται καὶ τὰ κακὰ φυλάττονται. οἱ δὲ 
μὴ εἰδότες , ἀλλὰ διεψευσμένοι τῆς ἑαυτῶν δυνάμεως, 
πρός τὲε τοὺς ἄλλους ἀνϑρώπους καὶ τἄλλα ἀνϑρώπινα 
πράγματα ὁμοίως διάκεινται" καὶ οὔτε ὧν δέονται ἴσα- 
σιν ᾽ οὔτε ὅ,τι πράττουσιν οὔτε οἷς χρῶνται, ἀλλὰ 
πάντων τούτων διαμαρτάγοντες τῶν τε ἀγαϑῶν ἀπο- 

2ϑτυγχάνουσι χαὶ τοῖς καχοῖς περιπίπτουσι. καὶ οἵ μὲν 
εἰδότες ὅ,τι ποιοῦσιν ; ἐπιτυγχάνοντες ὧν πράττουσιν, 
εὔδοξοί τε καὶ τίμιοι γίγνονται" καὶ οἵ τε ὅμοιοι τού- 
τοις ἡδέως χρῶνται, οἵ τε ἀποτυγχάνοντες τῶν πρα- 
γμάτων ἐπιϑυμοῦσι τούτους ὑπὲρ αὑτῶν βουλεύεσθαι, 
καὶ προΐστασϑαί γε ἑαυτῶν τούτους, καὶ τὰς ἐλπίδας 
τῶν ἀγαϑῶν ἐν τούτοις ἔχουσι, καὶ διὰ πάντα ταῦτα 

2θπάντων μάλιστα τούτους “ἀγαπῶσιν. οἱ δὲ μὴ εἰδότες 
ὕ,τι ποιοῦσι, κακῶς δὲ αἱρούμενοι; καὶ οἷς ἂν ἐπιχει- 

ρήσωσιν ἀποτυγχάνοντες ; οὐ μόνον ἐν αὐτοῖς τοῦτοις 
ζημιοῦνταί τε χαὶ χολάξζ ονται ; ἀλλὰ καὶ ἀδοξοῦ τ διὰ 
ταῦτα χαὶ καταγέλαστοι γίγνονται; ᾿ 
γοε χαὶ ἀτιμαζόμενοι ζῶσιν. ὁρᾷς ὁ 
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ὅτι ὅσαι ἂν ἀγνοήσασαι τὴν ἑαυτῶν δύναμιν "θείττοσι 
πολεμήσωσιν, αἵ μὲν ἀνάστατοι γίγνονται, αἱ δὲ ἐξ 
ἐλευϑέρων δοῦλαι. καὶ ὃ Εὐθύδημος, Ὡς πάνυ μοι30 
δοχοῦν, ἔφη ; ὦ Σώκρατες, περὶ πολλοῦ ποιητέον εἶς 
γαι τὸ ἑαυτὸν γιγνώσκειν, οὕτως. ἰσϑι" ὁπάϑεν δὲ χρὴ 
ἄρξασϑαι ἐπισχοπεῖν ἑαυτόν, τοῦτο πρὸς σὲ ἀποβλέπω 
εἴ μοι ἐθελήσαις ἂν ἔξη ηγήσασϑαι. Οὐχοῦν, ἐ ἐρη ὃ Σω-81 
κράτης, τὰ μιὲν ἀγαθὰ καὶ τὰ καχὰ ὑποῖά ἐστι πάν-- 
τως που γιγνώσχεις. Νὴ 40, ἔφη" εἰ γὰρ μηδὲ ταῦ- 
τα οἶδα. καὶ τῶν ἀνδραπόδων φαυλότερος ἂν εἴην. 
Ἴ9ι δή, ἔφη, καὶ ἐμοὶ ἐξή [γῆσαι αὐτά. “4λλ: οὐ χαλε- 
πόν, ἔφη" πρῶτον μὲν γὰρ αὐτὸ τὸ ὑγιαίνειν ἀγαϑὸν 
εἶναι νομίζω, τὸ δὲ γοσεῖν χαχόν, ἔπειτα καὶ τὰ αἴτια 
ἑχατέρου αὐτῶν καὶ ποτὰ καὶ βρωτὰ καὶ ἐπιτηδεύματα τὰ 
μὲν πρὸς τὸ ὑγιαίνειν φέροντα ἀγαϑά, τὰ δὲ πρὸς τὸ 
ψοσεῖν καχά. Οὐκοῦν, ἔφη ; καὶ τὸ ὑγιαίνειν καὶ τὸ82 
“ψοσεῖν, ὅταν μὲν ἀγαϑοῦ τινος αἴτια γίγνηται, ἀγαϑὰ 
ἂν εἴη, ὅταν δὲ χαχοῦ, καχά. Πότε δ᾽ ἄν, ἔφη, τὸ 
μὲν ὑγιαίνειν χαχοῦ αἴτιον γένοιτο, τὸ δὲ νοσεῖν ἀγα- 
ϑοῦ; Ὅταν νὴ 4, ἔφη, στρατείας τε αἰσχρᾶς καὶ 
γαυτιλίας βλαβερᾶς καὶ ἄλλων πολλῶν τοιούτων οἱ μὲν 
διὰ ῥώμην μετασχόντες ἀπόλωνται, οἵ δὲ δι᾽ ἀσϑένειαν 
ἀπολειφϑέντες σωϑῶσιν. ληϑῆ λέγεις " ἀλλ᾽ δρᾷς, 
ἔφη, ὕτι καὶ τῶν ὠφελίμων οἱ μὲν διὰ ῥώμην μετέχου- 

σιν, οἱ δὲ δι᾽ ἀσϑένειαν ἀπολείπονται Ταῦτα οὖν, 
“ἔφη, ποτὲ μὲν ὠφελοῦντα, ποτὲ δὲ βλάπτοντα, τί μᾶλ- 
λον ἀγαϑὰ ἢ καχά ἐστιν; Οὐδὲν μὰ “1ἰαὰ φαίνεται κα- 
τά γε τοῦτον τὸν λόγον. .4λλ ἥ γέ τοι σοφία, ὦ Σώ-88 
χρατες, ὦ ἀναμφιςβητήτως ἀγαϑόν ἐστιν. ποῖον γὰρ ἄν 
τις πρᾶγμα οὐ βέλτιον πράττοι σοφὸς ὧν ἢ ἀμαϑής; 
Τί δέ; τὸν “αίδαλον, ἔφη; οὐχ ἀκήκοας ὅτι ληφϑεὶς 
ᾧπὸ ΠἸίνω διὰ τὴν σοφίαν ἠναγκάζετο ἐχείνῳ δουλεύ- 
εἰν, καὶ τῆς τε πατρίδος ἅμα καὶ τῆς ἐλευϑερίας ἐστε- - 
“ρήϑη, καὶ ἐπιχειρῶν ἀποδιδράσκειν μετὰ τοῦ υἱοῦ τόν 

γε παῖδα ἀπώλεσε χαὶ αὐτὸς οὐχ ἠδυνήϑη σωθῆναι, - 
Ἅ7 γεχϑεὶς εἷς τοὺς βαρβάρους πάλιν ἐκεῖ ἐδού- 

ἰ, ἔφη, ταῦτα. Τὰ δὲ Παλαμή- 

“᾿» "- 
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δους οὐχ ἀκήκοας πάϑη; τοῦτον γὰρ, Ὁ δὴ πάντες ἡ ὑμνοῦξ 
σιν ὡς διὰ σοφίαν φϑονηϑεὶς ὑπὸ τοῦ Ὀδυσσέως ἀπώ- 
λετο. “Ἵἔγεται χαὶ ταῦτα, ἔφη. ἄλλους δὲ πύσους οἴει 
διὰ σοφίαν ἀναρπάστους πρὸς βασιλέα γεγονέναι καὶ 

84ἐχεῖ δουλεύειν ; Κιωδυνεύει, ἕφη ; ὦ Σώχρατες, ἄγαμ- 
φιλογώτατον ἀγαϑὸν εἶναι τὸ εὐδαιμονεῖν. ΕἸ γε μή 
τις αὐτό, ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, ἐξ ἀμᾳιλόγων ἀγαϑῶν 
“συντιϑείη. 1ἰ δ᾽ ἄν, ἔφη, τῶν εὐδαιμονικῶν ἀμφίλο- 
γον εἴη ; Οὐδέν, ἕφη, εἴ γε, μὴ προςϑήσομεν αὐτῷ χάλ- 
λος ἢ ἰσχὺν ἢ πλοῦτον ἢ δόξαν ἢ καί τι ἄλλο τῶν 
τοιούτων. “λλὰ γὴ 4΄ία προςϑήσομεν, ἔφη" πῶς γὰρ 

ϑόδν τις ἄνευ τούτων ̓ εὐδαιμιονοίη ; Νὴ 4 Ν ἔφη ; προς- 
ϑήσομεν ἄρα, ἐξ ὧν πολλὰ καὶ χαλ ἑπὰ συμβαίνει τοῖς 
ἀνθρώποις " πολλοὶ μὲν γὰρ διὰ τὸ κάλλος ὑπὸ τῶν 
ἐπὶ τοῖς ὡραίοις παρακεκινηκότων διαφθείρονται, πολ- 
λοὶ δὲ διὰ. τὴν ἰσχὺν μείζοσιν ἔργοις ἐπιχειροῦντες. οὐ 
μικροῖς χακοῖς περιπίπτουσι, πολλοὶ δὲ διὰ τὸν πλοῖ--: 
τον διαϑρυπτόιιενοί τὲ χαὶ ἐπε βραλ ευόμεγοι ἀπόλλυνται, 
πολλοὶ δὲ διὰ δόξαν καὶ πολιτικὴν δύναμιν μεγάλα 

ϑθχακὰ πεπόνθασιν. ᾿Πλλὰ μήν, ἔφη, εἴ γε μηδὲ τὸ εὖ-. 
δαιμονεῖν ἐπαινῶν ὀρϑῶς λέγω; ὁμολογῶ μηδὲ ὅ,τι 
πρὸς τοὺς ϑεοὺς εὔχεσϑαι χρὴ εἰδέναι. ““λλὰ ταῦτα 
μέν, ἔφη ὃ Σωχράτης, ἴσως διὰ τὸ σφόδρα πιστεύειν 
εἰδέναι οὐδ᾽ ἔσχειναι " ἐπεὶ δὲ πόλεως δημοχρατουμένης 
παρασκ “ὐάζῃ προεστάγαι, δῆλον ὃ ὅτι δημοχρατίαν γε οἵ- 

ϑ7σϑα τί ἐστι. Τ]άντως δήπου, ἔφη. Ζοκεῖ οὖν σοι δυ- 
γατὸν εἶναι δημοχρατίαν εἰδέναι μὴ εἰδότα δῆμον; πὰ 
ΑΓ οὐχ ἔμοιγε. Καὶ τί νομίζεις δῆμον εἶναι; Τοὺς 
πένητας τῶν πολιτῶν ἔγωγε. Καὶ τοὺς ἀρ τας ἄρα 
οἶσϑα; Πῶς γὰρ οὔ; ΜΩ οὖν καὶ τοὺς πλουσίους οἷ- 
σθα; : ᾿Οὐδέν γε ὥγχαν ἢ καὶ τοὺς. πένητας. Ποίους δὲ 
πένητας καὶ ποίους πλουσίους καλεῖς; Τοὺς μέν, οἶμαι, 
εἢ ἱκανὰ ἔχοντας εἰς ὃ δεῖ τελεῖν πένητας, τοὺς 

ϑϑπλείω τῶν ἱκανῶν πλουσίους. Καταμεμάϑηκας οὖν ἢ 
ὅτι ἐνίοις μὲν πάνυ ὀλίγα ἔχουσιν οὗ ̓μόγον ἀρκεῖ, δ τϑᾷ 

37. Ῥοβὶ ἔμοιγε δαἀάϊξιν τὸ ἴῃ ἘΡῚΟΝ 
τί ἔστιν; Οἰμαι ἔγωγε. ἠδ. οἶδα Ἀν 

φ Ῥ- 397. ΕῚ ἃ ἔοι γ- ᾿ ὁ χὰ 

ἀϑε 
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πολλὰ οὐχ ἱκανά ἔστι; Καὶ νὴ ἢ, ἔφη ὃ Εὐἰϑύδη- 
μος, ὀρϑῶς γάρ με ἀναμιμνήσκεις, οἶδα γὰρ καὶ τυ- 

΄ ’ ) 

Ἷ 

᾿ 

θάννους τινάς, οἱ δι ἕτνδειαν ὥςπερ, οἱ ἀπορώτατοι 
ἀναγκάξ ονται ἀδικεῖν. Οὐκοῦν, ἔφη. ὃ “Σωχράτης, εἴ39 
γε ταῦτα οὕτως ἔχει; τοὺς μὲν τυράννους εἰς τὸν δῆ- 
μον ϑύσομεν, τοὺς δὲ ὀλίγα χεχτημένους, ἐὰν οἴχονο-- " 
μιχοὶ ὦσιν, εἰς τοὺς πλουσίους. Καὶ «ὃ Εὐϑύδημιος 
ἔφη, ““ναγχάζει μὲ χαὶ ταῦτα ὅμιολ ογεῖν δῆλον ὅτι ἥ ἐμὴ 
φαυλύτης " χαὶ φροντίζω “ἡ χράτιστον : μοι σιγᾶν" 
κινδυνεύω γὰρ ἁπλῶς οὐδὲν εἰδέναι. Καὶ πάνυ ἀϑόν 
μως ἔχων ἀπῆλϑε, χαὶ καταφρονήσας ἑαυτοῦ καὶ γο" “ὦ 
μέσας τῷ ὅντι ἀνδράποδον εἶναι. πολλοὶ μὲν οὖν τῶν40 
οὕτω διατεϑέντων ὑπὸ Σωχράτους οὐχέτι αὐτῷ προς- 
ἥεσαν., οὃς καὶ βλακχοτέρους ἐνόμιζεν" ὁ δὲ Εὐϑύδη-: 
μος ὑπέλαβεν οὐχ ἂν ἄλλως ἀνὴρ ἀξιόλογος γενέσϑαι, 
εἰ ἱ μὴ ὅτι μάλιστα “Σωχράτει συνείη" καὶ οὐχ ἀπελείπε-- 
το ἔτι αὐτοῦ, εἰ μή τι ἀναγκαῖον εἴη" ἔγια δὲ χαὶ ἐμι-- 
μεῖτο ὧν ἐκεῖν ος ἐπετήδετεν. ὃ δὲ ὡς ἔγνω αὐτὸν οὔ-- 
τως ἔχοντα, ἥκιστα μὲν “διετάραττεν, ἁπλούστατα δὲ 
καὶ σαφέστατα ἐξηγεῖτο. ἅ τε ἐνόμιζεν εἰδέναι δεῖν καὰ 
ἐπιτηδεύειν χρίτιστα εἶναι. 

ΟΕ) Α΄, ἘΠ . 
Ὁ, 

ϑροοναῖθβ ΠΟ ΡΥΤἕτι8 «1 σϑην ρα Ρἢ δ πι ἑϑέπες δαὶ φααπης 
οὐπήτιθ ἀσί θη οἀρδββοιεξδτη ᾿ποϊϊα 05 6586 βκἰαϊμπθθαῖ {παῖ 6 

ταιπὶ Δ ἶηλι15. {τ ἰ58θῖ ᾿υβοοορ 5 δα νἱνγιπτοην ἔουπιδέϊιβ, οὐἶτι5 
ἀανηρηΐιπι βἰϊ Ρ᾽θίαβ εἰρὰ ἀθοβ. [ἴαἱτις Ἐπιθγ ἀδπνιιπὶ ἀοοοῖ δος 
οαρὶϊς ἀεοβ Βομνίηΐθιι5. θη ϑι!θγα εἰ ΡῬτορίθγθα οοϊεμάοϑ 6556. 

Τὸ μιὲν οὖν λεχτιχοὺς καὶ πρακτιχοὺς καὶ πηχαγι- ῖ 
κοὺς γίγνεσθαι τοὺς συνόντας οὐχ ἔσπευδεν, ἀλλὰ πᾷ 
τέρον τούτων ᾧετο, χρῆναι σωφροσύνην αὐτοῖς ἐγγενέ- 
σθαι. τοὺς γὰρ ἄνευ τοῦ σωφρονεῖν ταῦ δυναμέ- 
γους ἀδικωτέρους τε καὶ δυνατωτέρους κακοδργοῖν ἐνό- 

εν εἶ πρῶτον μὲν δὴ περὶ ϑεοὺς ἐπειρᾶτο σώ- 2 
γὰς ποιεῖν τοὺς συνόντας. ἄλλοι μὲν οὖν αὐτῷ 

᾿ ὁμιλοῦντι παραγενόμενοι διηγοῦντο " 

, τ "1. Δ 

νι, 

ΝῊ 
ἂν Ὑ 
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ἐγὼ δέ, ὅτε πρὺς Εὐθύδημον τοιάδε διελέγετο » παρε- 
γενόμην. Εἰπέ μοι, ἔφη; ὦ Εὐϑύδημε, ἤδη ποτέ σοι 
ἐπῆλϑεν ἐνθυμηϑῆναι ὡς ἐπιμελῶς οἱ ϑεοὶ ὧν οἱ ἄν-- 
ϑρώποι, δέονται χατεσχευάχασι; Καὶ ὃς, Ἰ]ὰ τὸν Δ 
ἔφη; οὔκ ἔμοιγε. Αλλ οἶσϑά χ᾽ ) ἔφη, ὅτε πρῶτον 
μὲν φωτὸς δεόμεϑα, ὃ ἡμῖν οἱ ϑεοὶ παρέχουσι; Νὴ 
4. ̓ ἔφη : κ᾿ γ᾽ εἶ μὴ εἴχομεν; ὅμοιοι τοῖς τυφλοῖς ἂν 
ἦμεν ἕνεχα γε τῶν ἡμετέρων ὀφϑαλμῶν. ᾿Δλλὰ μὴν 
καὶ ἀναπαύσεώς γε δεομένοις ἡμῖν γύχτα παρέχουσι; 
κάλλιστον ἀναπαυτήριον. Πάνυ γ᾽ ̓  ἔφη, καὶ τοῦτο χά- 
θιτος ἄξιον. Οὐχοῦν καὶ ἐπειδὴ ὃ μὲν ἥλιος φωτεινὸς 
ὧν τάς τε ὥρας μιῆς τῆς ἡμέρας καὶ τἄλλα πάντα 

σαφηνίζει, ἡ δὲ νὺξ διὰ τὸ σχοτεινὴ εἶναι ̓ ἀσαφεστέρα 
ἐστίν, ἄστρα ἐν τῇ γυχτὶ ἀγέφηναν, ἃ ἡμῖν τὰς ὥρας 
τῆς γυχτὸς ἐμφανίζει, χαὶ διὰ τοῦτο πολλὰ ὧν δεόμε- 
ϑα πράττομεν. Ἔστι ταῦτα, ἕφη. ζλλὰ μὴν ἥ γε σε- 
λήνη οὐ μόνον τῆς νυχτὸς ἀλλὰ χαὶ τοῦ μηνὸς τὰ μέ- 
θη φανερὰ ἡμῖν ποιεῖ. Πάνυ μὲν. οὖν, ἔφη. Τὸ δ᾽, 
ἐπεὶ τροφῆς δεόμεθα, ταύτην ἡμῖν ἐκ τῆς γῆς ἀναδι- 
ὄναι, καὶ ὥρας ἁρμοττούσας πρὸς τοῦτο παρέχειν, 

οαἱὲ ἡμῖν οὐ μόνον ὧν δεόμεθα πολλὰ χαὶ παντοῖα πα- 
ρασχευάζουσιν, ἀλλὰ χαὶ οἷς εὐφραινόμεϑα; Πάνυ, 
ἔφη, καὶ ταῦτα φιλάνϑρωπα. Τὸ δὲ χαὶ ὕδωρ ἡμῖν 
Μαθέχειν, οὕτω πολλοῦ ἄξιον ὥςτε χαὶ φίειν καὶ 
συναύξειν τῇ γῆ καὶ ταῖς ὥραις πάντα τὰ χρήσιμα 
ἡμῖν, συντρέφειν δὲ καὶ αὐτοὺς ἡμᾶς, καὶ μιγνύμενον ; 
πᾶσι τοῖς τρέφουσιν ἡμᾶς εὐκατεργαστότερά τὲ χαὶ ὦφε- , 
λιμώτερα καὶ ἡδίω ποιεῖν αὐτά, καὶ ἐπειδὴ πλείστου δεό- 
μεϑα τούτου; ἀφϑονέστατον αὐτὸ παρέχειν ἡμῖν; Καὶ 
τοῦτο, ἕφη, προγοητιχόγ. Τὸ δὲ καὶ τὸ πῦρ πορίσαι 
ἡμῖν, ἐπίκουρον μὲν ψύχους, ἐπίχουρον δὲ σχότους, 
συνεργὸν δὲ πρὸς πᾶσαν τέχνην χαὶ πάντα ὅσα ὦ λείας 
ἕνεχα ἄνϑρωποι κατασχευάξ, ονταις; ὡς γὰρ συνελόντι εἰς 
πεῖν, οὐδὲν ἀξιόλογον ἄνευ πυρὸς ἄνϑρωποι τῶν πρὺς. 
τὸν βίον χρησίμων κατασχευάζονται. “Ὑπερβάλλει, ἔφη, 
καὶ τοῦτο φιλανϑρωπίᾳ. Τὸ δὲ τὸν ἅλιον, ἐπειδὰν 
χειμῶνι τράπηται, προςιἔγαι τὰ μὲν ἁδρύνοντα, τ ι δὲ 
ξηραίνοντα; ὧν καιρὸς διελήλυϑεν, καὶ ταῦτα διαπρ 

ξάμεγον μηκέτι ἐγγυτέρω προριέναι ν ἀλλ ᾿ἀποτρέπεσὲ ῤ 
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φυλαττόμενον μή τι ἡμᾶς μᾶλλον τοῦ δέοντος ϑερμαί- 
γων βλάψῃ" καὶ ὅταν. αὖ πάλιν ἀπιὼν γένηται, ἔνϑα 
χαὶ ἡμῖν δῆλό ον ἐστιν ὅτι εἰ προσωτέρω. ἄπεισιν, ἄπο- 
πρνδμέθο ὑπὸ τοῦ ψύχους, πάλιν αὖ τρέπεσϑαι καὶ 
προςχιυρεῖν, καὶ ἐνταῦϑα τοῦ οὐρανοῦ ἀναστρέφεσϑαι 
ἔγϑα μάλιστ' ἂν ἡμᾶς ὠφελοίη ; Νὴ τὸν ἊΣ ἔφη; 
χαὶ ταῦτα παντάπασιν ἐ ἕοιχεν ἀνθρώπων͵ ἕνεχά γιγνομέ- 
νοις. ἱξὰ..δ᾽ αὖ, ἐπειδὴ χαὶ τοῦτο φανερόν, ὅτι οὐχ 9 
ἂν ὑπενέγχαιμεν οὔτε τὸ καῦμα οὔτε τὸ ψῦχος, εἰ ἐξα- 
πίνης γίγνοιτο, οὕτω μὲν κατὰ μικρὸν προςιέναι τὸν 
ἥλιον͵" οὕτω δὲ κατὰ μικρὸν ἀπιέναι ὥςτε λανϑάνειν 
ἡμᾶς εἰς ἑκάτερα τὰ ἰσχυρότατα, καϑισταμένους ; Ἐγὼ 
μέν, ἔφη ὃ Εὐθύδημος, ἤδη τοῦτο σχοπῶ, εἰ ἄρα τι 
ἐστὶ τοῖς ϑεοῖς ἔργον ἢ ἀνθρώπους ϑεραπεύειν " ἐχεῖγο 
δὲ μόνον ἐμποδίζει. μεν ὅτι καὶ τἄλλα ζῷα τούτων με- 
τέχει. Οὐ “γὰρ καὶ τοῦτ᾽, ἔφη ὃ Σωχράτης, φανερόν,10 
ὅτε καὶ ταῦτα ἀνϑρώπων ὃ ἕνεχα γίγνεταί τε καὶ ἀνατρέ- 

φεται; τί γὰρ ἄλλο ζῷον αἰγῶν τὲ καὶ οἰῶν καὶ ἵππων 
᾿ καὶ βοῶν καὶ ὃν ων χαὶ τῶν ἄλλων ζῴων τοσαῦτα ἀγα- 
᾿ ϑὰ ἀπολαύει ὅσα ὃ ἄνϑρωπος; ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ 

ἢ πλείω τῶν φυτῶν" τρέφονται γοῦν χαὶ χοηματίζονται 
ἢ οὐδὲν ἧττον ἀπὸ τούτων ἢ ἢ ἀπὶ ἐκείνων" πολὺ δὲ γένος 
ἢ ἀνϑρώπων τοῖς μὲν ἐκ τῆς γῆς φυομένοις εἰς τροφὴν 
ἢ οὐ χρῶνται; . ἀπὸ δὲ βοσκημάτων γάλαχτι καὶ τυρῷ 
 χαὶ χρέασι τρεφόμενοι ζῶσι" πάντες δὲ τιϑασεύοντες καὶ 
ἢ δαμάς οντὲς τὰ χρήσιμα τῶν ζῴων εἴς τε πόλεμον καὶ 
ΓΙ εἰς ἄλλα πολλὰ συνεργοῖς χρῶνται. Ὁμογνωμονῶ, σοι 
ἢ καὶ τοῦτ᾽ ; ἔφη" ὑρῶ γὰρ αὐτῶν καὶ τὰ πολὺ ἰσχυρό-- 

τέρα ἡμῶν οὕτως ὑποχείρια γιγνόμενα τοῖς ἀνϑρώποις 
ἢ ὥςτε χρῆσϑαι αὐτοῖς διτι ἂν βούλωνται. Τὸ δ᾽, ἐπει-11 
ἢ δὴ πολλὰ μὲν χαλὰ καὶ ὠφέλιμα, διαφέροντα δὲ -ἀλλή- 

λων ἐστί, προςϑεῖναι τοῖς ἀνϑρώποις αἰσϑήσεις ἅρμοτ- 
τούσας πρὸς ἕχαστα, δι᾿ ὧν ,ἀπολαύομεν πάντων τῶν 

[ ἀγαϑῶν" τὸ δὲ καὶ λογισμὸν ἡμῖν ἐμιφῦσαι ; ᾧ περὶ ὧν 
αἰσϑανόμεϑα. λογιζόμενοί τε χαὶ μνημονεύοντες κατα- 

Ἶ ἐν ϑάγομεν ὅπῃ ἕχαστα συμφέρει χαὶ πολλὰ μηχανώς- 
μεϑ' , δε ὧν τῶν τε ἀγαϑῶν ἀπολαύομεν χαὶ τὰ χακ 
ἀλεξύμεϑα " τὸ δὲ καὶ ἑρμηνείαν δοῦναι, δι᾿ ἧς πάν-12 

» τῶν τῶν ἀγαϑῶν. μεταδίδομέν τε ἀδήλοις διδάσκοντες 

Ἂν . 

᾿ 

᾿ 

᾿ 

" 
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χαὶ χοινιωνοῦμεν χαὶ γόμους τιϑέμεϑαν καὶ πολιτευό- 
μεϑα; Παντάπασιν ἐοίχασιν, ὦ Σώχρατες, οἱ ϑεοὶ ποῖ-- 
λὴν τῶν ἀνθρώπων ἐπιμέλειαν ποιεῖσϑαι. Τὸ δὲ καὶ 
ἦ ἀδυνατοῦμεν τὰ συμφέροντα προγοεῖσϑαι ὑπὲρ τῶν 
μελλόντων, ταύτῃ αὐτοὺς ἡμῖν συνεργεῖν διὰ μαντι- 
χῆς τοῖς πυνϑανομένοις φράζοντας τὰ ἀποβησόμεναι χαὶ 
διδάσκοντας. ᾿ ἂν ἄριστα γίγνοιντο; Σοὶ δ᾽, ἔφη, ὦ 
“Σώκρατες », ἐοίχασιν ἔτι φιλ μκώτερον, ἢ τοῖς ἄλλοις χρῆ- 
σϑαι, εἴ γε μηδὲ ἐπερωτώμενοι ὑπὸ σοῦ προσημαίνου-- 

13σί σοι ἃ τὲ χρὴ ποιεῖν καὶ ἃ μή. Ὅτι δέ γε ἀληϑῆ 
λέγω καὶ σύ, ὦ Εὐθύδημε, γνώσῃ, ἂν μὴ ἀναμένῃς ἕως 
ἂν τὰς μορφάς τῶν ϑεῶν ἴδῃς, ἀλλ᾽ ἐξαρχῇ σοι τὰ 
ἔργα αὐτῶν ὑρῶντι σέβεσθαι καὶ τιμᾶν τοὺς ϑεοῦς. 
ἐννόει δὲ ὅτι καὶ αὐτοὶ οἱ ϑεοὶ οὕτως ὑποδειχνύουσιν " 
οἱ τε γὰρ ἄλλοι ἡμῖν τἀγαϑὰ διδόντες οὐδὲν τούτων 
εἰς τοὐμφανὲς ἰόντες διδόασιν καὶ ὃ τὸν ὅλον κόσμον 
συντάττων τε χαὶ συγέ ἔχων, ἐν ᾧ πάντα τὰ χαλὰ «καὶ 
ἀγαϑά ἐστι, καὶ ἀεὶ μὲν χρωμένοις ἀτριβῆ τε καὶ ὑγιᾶ 
καὶ ἀγήρατον παρέχων, ϑᾶττον δὲ νοήματος ἀναμαρ- 
τήτως ὑπηρετοῦντα ; οὗτος τὰ μέγιστα μὲν πράττων 

τ4δρᾶται ᾿ τάδε δὲ οἰκονομῶν ἀόρατος ἡμῖν ἐστιν. ἐνγόει 
δὲ ὅτι χαὶ ὃ πᾶῶσι φαγερὸς δοκιῦν εἴγαι ἥλιος οὐχ ἐπε- 
τρέπει τοῖς ἀνϑρώποις ἑαυτὸν ἀχριβῶς δρᾶν, ἀλλ ἐάν 

τις αὐτὸν ἀναιδῶς ἐγχειρῇ ϑεᾶσϑαι, τὴν ει ἀφαιρεῖ 
ται. καὶ τοὺς “ὑπηρέτας δὲ τῶν ϑεῶῶν εὑρήσεις ἀφαγεῖς 
ὄντας" χεραυγός τε γὰρ ὅτι μὲν ἄνωϑεν ἀφίεται δῆλον 
καὶ ὅτι οἷς ἂν ἐντύχῃ πάντων χρατεῖ" ὁρᾶται δ᾽ οὔτ᾽ 
ἐπιὼν οἴτε κατασκήψας οὔτε ἀπιών. καὶ ἄνεμοι αὐτοὶ [ 
μὲν οὐχ ὁρῶνται, ἃ δὲ ποιοῦσι φαν ερὰ ἡμῖν ἐστι, καὶ 
προςιόντων αὐτῶν αἰσϑανόμεϑα. ἀλλὰ μὴν καὶ ἀνϑρώ-- 
ποῦ γε ψυχή ν ἣ εἴπερ τι καὶ ἄλλο τῶν ̓ἀνϑρωπίνων͵ τοῦ 
ϑείου μετέχει, ὅτι μὲν βασιλεύει ἐν ἡμῖν φαγερόν, δρᾶ- 
ται δὲ οὐδ᾽ αὐτή. ἃ χρὴ κατανοοῦντα μὴ καταφρονεῖν 
τῶν ἀοράτων, ἀλλ ἐκ τῶν γιγνομένων τὴν δύναμιν αὖ- 

1δτῶν καταμανϑάνοντα τιμᾶν τὸ δαιμόνιον. Ἐγὰ μέν, 
(ὦ Σώχρατες, ἔφη ὃ Εὐθύδημος, ὅτι μὲν οὐδὲ ὭΡΘΩΝ 
ἀμελήσω τοῦ δαιμονίου σαφῶς οἶδα" ἐχεῖνο δὲ ἀϑυμῶ, 

Ξ 
48: τάδε αατη αἰοὶ 5ἰο ποῦ ροϊπουϊ, τοσάδε. οοπϊεοῖς Ός τοδε 

ἈΠῚ αὐτὺς δὲ (αὐάριιάυμη εταὶ ὁ) τάδε οἰχογομῶγ. ἽΝ, 
» ; τ, 

- 4 ὦ 
᾿ : Ξ , , . - ν᾽ , Υ̓ δ 
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ὅτι μοι δοχεῖ τὰς τῶν ϑεῶν εὐεργεσίας οὐδ᾽ ἂν εἷς πο-- 

4- 

τὲ ἀνθρώπων ἀξίαις χάρισιν ἀμείβεσθαι. “Αλλὰ μὴ τοῦ-16 
το ἀϑύμει, ἔφη, ὦ Εὐθύδημε" δρᾷς 7 γὰρ ὅτι ὃ ἐν ΖΊελ-- 
φοῖς ϑεύός, ὅταν τις αὐτὸν ἐπερωτᾷ πῶς ἄν τοῖς ϑεοῖς 

χαρίζοιτο, ἀποχρίνεται, Νόμῳ πόλεως. νόμος δὲ δή- 
που πανταχοῦ ἐστι χατὰ δύναμιν ἱεροῖς ϑεοὺς ἀρέσχε- 
σϑαι. πῶς οὖν. ἄν τις κάλλιον καὶ εὐσεβέστερον τι- 
μῴη ϑεοὺς ἢ ὡς αὑτοὶ κελεύουσιν, οὕτω ποιῶν -; ἀλ-17 
λὰ χρὴ τῆς μὲν δυ γάμεως μηδὲν ἐφίεσϑαι" ὅταν γάρ 
τις τοῦτο ποιῇ, φανερὸς δήπου ἐστὶ τότε οὐ τιμῶν 
ϑεούς" χοὴ οὖν μηδὲν ἀπβούνοσιδαι κατὰ δύναμιν τιμᾶν 
τοὺς ϑεοὺς ϑαῤῥεῖν τε καὶ ἐλπίζειν τὰ μέγιστα ἀγαϑά" 
οὐ γὰρ παρ᾽ ἄλλ ων γ7 ἄν τις μείζω ἐλπίζων νον 
ἢ παρὰ τῶν τὰ μέγιστα ὠφελ. εἴν δυναμένων, οὐδ᾽ 
ἄλλως μᾶλλον ἢ εἰ τούτοις ἀρέσχοι. ἀφέσχοι δὲ τῶν 
ἂν μᾶλλον ἢ εἰ ὡς “μάλιστα πείϑοιτο αὐτοῖς ; Τοιαῦταιϑ 
μὲν δὴ λέγων τε καὶ αὐτὸς ποιῶν εὐσεβεστέρους τε καὶ 

. σωφρονεστέρους τοὺς συνόντας παρεσκεύαζεν. 

ΟΆΡ τυ ΨΥ. 

Ππιτῖ8 οἶτ!!θ εξ πδίια 85 ἔοπίαβ δἰ οδιιββὰ5 δρεσῖξ ϑοογαῖθϑ 
σὰπε Ηἰρρίὶα 5ορϊβια ἀϊδρευῖΐδπϑ. 

“Τλλὰ μὴν καὶ πεοὶ τοῦ δικαίου γε οὐχ ἀπεκρύπτετο 
ἣν εἶχε γνώμην, ἀλλὰ καὶ ἔργῳ ἐπεδείκνυτο, ἰδίᾳ τε 
πᾶσι “ομίμως τε καὶ ὠφελίμως χφώμενος χαὶ κοινῇ ἄρ- 
χουσί τε ἃ οἱ νόμοι προςτάττοιεν πειϑόμενος καὶ 
πόλιν καὶ ἐν ταῖς στρατείαις οὕτως ὥςτε διάδηλος, εἷ- 
γαι παρὰ τοὺς ἄλλους εὐταχτῶν, καὶ ὅτε ἐν ταῖς ἐχ- 
κλησίαις ἐπιστάτης γενόμενος οὐχ ἐπέτρεψε τῷ δήμῳ 
παρὰ, τοὺς γόμους ψηφίσασϑαι, ἀλλὰ “σὺν τοῖς νόμοις 
ἠναντιώϑη τοιαύτῃ δρμῇ τοῦ δήμου ἣν οὐχ ἂν οἶμαι 
ἄλλον οὐδένα ἄνϑρωπον ὑπομεῖναι, καὶ ὅτε οἱ τριά- 
χοντα προςέταττον αὐτῷ “παρὰ τοὺς νόμους τι, οὐχ 

 ἐπείϑετο. τοῖς τὲ γὰρ νέοις ἀπαγορευόντων αὐτῶν μὴ 
ἔγεσϑαι χαὶ προςταξάντων ἐχείνῳ τὲ χαὶ ἄλλοις τι- 

ὶ τ ῦν πολιτῶν ἀγαγεῖν τινα ἐπὶ ϑανάτῳ, μόνος οὐκ 
εὐτε ἐπισιάϊης πθύρνοη Ἢ; “- ἢ δὰ 1, 1. 18. ἍἊὮ ; 

τς Ἢ “΄. »" 
΄. ᾿ Ἃ Γ΄, κ-- 
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ἐπείσϑη διὰ τὸ παρὰ τοὺς »όμους αὐτῷ ,προςτάττε- 
σϑαι. καὶ ὅτε τὴν ὑπὸ “Μελήτου γραφὴν ἔφευγε ; τῶν 
ἄλλων εἰωθότων ἐν τοῖς δικαστηρίοις πρὸς χάριν τε 
τοῖς δικασταῖς διαλέγεσϑαι καὶ κολαχεύειν χαὶ δεῖσθαι 
παρὰ τοὺς γόμους » καὶ διὰ τὰ τοιαῦτα πολλῶν πολλά- 

χις ὑπὸ τῶν δικαστῶν ἀφιεμένων, ἐχεῖνος οὐδὲν ἦἠϑέ- 
λησε τῶν εἰωθότων ἐν τῷ δικαστηρίῳ παρὰ τοὺς γνό- 
μιους ποιῆσαι; ἀλλὰ ῥᾳδίως ὁ ἂν ἀφεϑεὶς ὑπὸ τῶν δικα- 
στῶν, εἰ καὶ μετρίως τι τούτων ἐποίησε, προείλετο 
μᾶλλον τοῖς γόμοις ἐμμένων ἀποϑανεῖν ἢ παρανομῶν 
ζῆν. καὶ ἔλεγε δὲ οὕτω καὶ πρὸς ἄλλους μὲν πολλά-- 
κις, οἶδα δέ ποτὲ αὐτὸν καὶ πρὸς ᾿Ιππίαν τὸν Ἤλεϊον 
περὶ τοῦ δικαίου τοιάδε διαλεχϑέντα. διὰ χρόνου γὰρ 
ἀφικόμενος ὃ “Ἱππίας “1ϑήναζε παρεγένετο τῷ Σωκρά- 
τει λέγοντι πρός τινας ὡς ϑαυμαστὸν εἴη τό, εἰ μέν 
τις βούλοιτο σχυτέα διδάξασϑαί τινά ἢ τέχτονα ἢ χαλ- 
κέα ἢ ἃ ἱππέα, μὴ ἀπορεῖν ὅποι ἂν πέμψας. τούτου τύ- 
χοι" φασὶ δέ τινες καὶ ἵππον καὶ βοῦν τῷ βουλομένῳ 
δικαίους ποιήσασϑαι πάντα μεστὰ εἶναι τῶν διδαξόν- 
των" ἐὰν δέ τις βούληται ἢ αὐτὸς μαϑεῖν τὸ δίχαιον 
ἢ υἱὸν ἢ οἰκέτην διδάξασϑαι, μὴ εἰδέναι ὅποι ἂν ἔλ-- 
ϑὼν τύχοι τούτου. καὶ ὃ μιὲν Ἱππίας ἀκούσας ταῦτα 
ὥςπερ ἐπισχώπτων αὐτόν » Ἔτι γὰρ σύ : ἔφη, ὦ Σώ- 
κρατες ; ἐχεῖνα. τὰ αὐτὰ λέγεις ἃ ἐγὼ πάλαι ποτέ σου 
ἤκουσα; καὶ ὃ Σωχράτης. Ὃ δέ γε τούτου δεινότερον, 
ἔφη; ω Ἱππία, οὐ μόνον ἀεὶ τὰ αὐτὰ λέγω, ἀλλὰ χαὶ 
περὶ τῶν αὐτῶν. σὺ δ᾽ ἴσως διὸ τὸ πολυμαϑὴς εἶμαι 
περὶ τῶν αὐτῶν οὐδέποτε τὰ αὐτὰ λέγεις. ᾿ήμέλει, ἔφη, 
πειρῶμαι καινόν τι λέγειν ἀεί. Πότερον, ἔφη, καὶ σιε-- 
οἱ ὧν ἐπίστασαι; οἷον περὶ 1 γραμμάτων ἐάν τις ἔρηταέ 
σε, πόσα καὶ ποῖα “Σωκράτους ἐστίν, ἄλλα μὲν πρότε- 
ρον, ἄλλα δὲ νῦν πειρᾷ λέγειν; ἢ περὶ ἀριϑμῶν “τοῖς 

4, τῶν εἰωθότων ὃν τῷ διχαστηρίῳ] ΝΙΒῚ 6βὲ ἐπ Βἴ8 χυοᾶ 
οἴεμάαι. Αὐϊἱβίορῆ. απ. ν. 1. εἴπω τι τῶν εἰωϑότων ; 5. 
φασὶ δέ τινες] ὕιτ 14 σχυτέων εἰ τεχτόνων εἰ γαλχέων δοτα-- 
Ῥαταϊϊο ρἷδπβ ϑοογδίθα αδὶ, ἀθυῖβα ἃ Οὐϊτία βιιρτὰ 1, 2. 37. 41115-- 
{π6 ταμ]8, ἰϊα ἀὐραΐΐου σουηραναίῖϊο Βουίμτιαν εἰ Βδϑεΐατιη, 48 
{αῖριιθ αἰγίδα ψοσοδΡυαι δίκαιος δεμιθηα αἴγθυβα αἰοιίασ, 
5ΟΡ Β΄ βεαυαιτη ξιιῖ556 νἱάδειν. Οἰιοά 5ἱ ἰδποίαν,, ΤΟΙ. δβὲ οὐχ 6, 
Βὰ φασὶ δὲ -- διδαξόντων Τα δ τ πρκὺν ΔΡοἰδιἴατ. 
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ἐρωτῶσιν εἰ τὰ δὶς πέντε δέχα ἐστίν, οὗ τὰ αὑτὰ γῦμ 
ἃ χαὶ πρότερον ἀποχρένῃ ; Περὶ μὲν τούτων, ἔφη. ὦ 
“Σώκρατες, ὥςπερ σὺ καὶ ἐγὼ ἀεὶ τὰ αὐτὰ λέγω" περὶ 
μέντοι τοῦ δικαίου πάνυ οἶμαι νῦν ἔχειν εἰπεῖν πρὸς ἃ 
οὔτε σὺ οὔτ᾽ ἂν ἄλλος οὐδεὶς δύναιτ' ἀντειπεῖν. Νὴ 8 
τὴν Ἥραν, ἔφη, μέγα λέγεις ἀγαϑὸν εὑρηκέναι, εἰ παύ- 
σονται μὲν οἱ δικασταὶ δίχα ψηφιζόμενοι ν παὔσονται 
δὲ οἱ πολῖται περὶ τῶν δικαίων ἀντιλέγοντές τε καὶ ἀν- 
τιδιχκοῦντες καὶ στασιάζοντες, παύσονται δὲ αἱ πόλεις 
διαφερόμεναι περὶ τῶν δικαίων καὶ πολεμοῦσαι. καὶ 
ἐγὼ μὲν οὐχ οἶδ᾽ ὅπως ἂν ἀπολειφϑείην σου πρὸ τοῦ 
ἀχοῦσαι. τηλιχοῦτον ἀγαϑὸν εὑρηκότος. ““λλὰ μὰ “4 9 
ἕφη; οὐκ ἀχούσῃ, πρίν γ ἂν αὐτὸς ἀποφήνῃ ὅ,τι νο- 
μίζεις τὸ δίκαιον εἶναι. ἀρκεῖ γὰρ ὅτι τῶν ἄλλων κα- 
ταγελᾷς ἐρωτῶν μὲν χαὶ ἐλέγχων πάντας, αὐτὸς δ᾽ οὐ- 
δενὶ ϑέλων ὑπέχειν λόγον οὐδὲ γνώμην ἀποφαίνεσϑαι 
περὶ οὐδενός, 1 δέ; ὦ Ἱππία, ἔφη, οὐκ ἤσϑησαι δτιῖο 
ἐγὼ ἃ δοχεῖ μοι δίκαια εἶναι οὐδὲν παύομαι ᾿ἀκοδιιχϑέε 
μενος ; Καὶ ποῖος δή σοι, ἔφη, οὗτος ὃ λόγος ἐστίν ; 
Εἰ δὲ μὴ λόγῳ, ἔφη ; ἀλλ ἔργῳ ἀποδείκνυμαι, ἢ οὔ 
δοχεῖ σοι ἀξιοτεχμαρτότερον τοῦ λόγου τὸ ἔργον εἶναι; 
Πολί γε νὴ 4, ἔφη" δίκαια μὲν γὰρ λέγοντες πολ- 
λοὶ ἄδικα ποιοῦσι " δίκαια δὲ πράττων οὐδ᾽ ἂν εἷς ἄδι- 
κος εἴη. Ἤισϑησαι οὖν πώποτέ μου ἢ ψευδομαρτυ-11 
ροῦντος ἢ συχοφαντοῦντος ἢ φίλους ἢ πόλιν εἰς στά- 
σιν ἐμβάλλοντος ἢ ἄλλο τι ἄδικον πράττοντος ; Οὐκ 
ἔγωγε, ἔφη. Τὸ δὲ τῶν ἀδίκων ἀπέχεσϑαι οὐ δίκαιον 

ἡγῇ; ᾿δῆλος εἶ, ἔφη, ὦ Σώχρατες : καὶ νῦν διαφεύγειν 
ἐγχειρῶν τὸ ἀποδείκνυσθαι γνώμην ὅ,τι νομίζεις τὸ δέ- 
καιον " οὐ γὰρ ἃ πράττουσιν οἱ δίκαιοι, ἀλλ ἃ μὴ 
πράττουσι » ταῦτα λέγεις. ᾿“4λλ ᾧμην ἔγωγε, ἔφη 012 
Σωχράτης, τὸ μὴ ϑέλειν ἀδικεῖν ἱχανὸν δικαιοσύνης 
ἐπίδειγμα εἶναι. εἶ δέ σοι μὴ δοκεῖ, σχέψαι ἐὰν τόδε 

σοι μᾶλλον ἀρέσκῃ" φημὶ γὰρ ἐγὼ τὸ νόμιμον δίκαιον 
εἶναι. ρα τὸ αὐτὸ λέγεις, ὦ Σώκρατες, νόμιμόν τε καὶ 
δίκαιον εἶναι; ; Ἔγωγε, ἔφη. Οὐ γὰρ αἰσϑάνομαί σουϊ8 
ὗποῖον γόμιμον ἢ ποῖον δίκαιον λέγεις. Νόμους δὲ πό- 

“ἔφη, γιγνιύσχεις; Ἔγωγε, ἔφη. Καὶ τίνας τού- 
γομίζεις ; Ἃ οἱ πολῖται, ἔφη, συνϑέμενοι ἃ τε, δεῖ 

.Β 
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ποιεῖν καὶ ὧν ἀπέ αι ἐγράψαντο. Οὐκοῦν, ἐφη, νό- 
μιμος μὲν ἂν εἴη ὃ ὗ χατὰ ταῦτα πολιτευόμενος, ἄνομος 
δὲ ὁ ταῦτα παραβαίνων; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐχοῦν. 

’ 

χαὶ δίκαια μὲν ἂν πράττοι ὃ τούτοις. πειϑόμενος, ἄδικα 
δ΄ ὃ τούτοις ἀπειϑῶν; Πάνυ μὲν οὖν. Οὐχοῦν ὃ μὲν 
τὰ δίκαια πράττων δίκαιος, ὃ δὲ τὰ ἄδικα ἄδικος ; 
Πῶς γὰρ οὔ; Ὃ μὲν ἄρα γόμιμος δίχαιός ἐστιν, ὃ δὲ. 

14ἄνομος διά, “Καὶ ὃ Ἱππίας, Νόμους ὁ᾽ , ἔφη, ὦ 
Σώκρατες , πῶς ἄν τις ἡγήσαιτο σπουδαῖον πρᾶγμα εἶς 
γαι ἢ τὸ πείϑεσθαι αὐτοῖς, οὕς γξε πολλάχις αὐτοὶ οἱ 

ϑέμεν οι ἀποδοκιμάσαντες μετατίϑενται . Καὶ γὰρ πόλε- 
μον; ἔφη ὃ Σωχράτης, πολλάκις ἀράμεναι αἱ πόλεις 
πάλιν εἰρήνην ποιοῦνται. Καὶ μάλα, ἔφη. Ζ]΄:άφορον 
οὖν τι οἴει ποιεῖν ; ἕφη ; τοὺς τοῖς γόμοις πειϑομένους 
φαυλίζων ὅτι καταλυϑεῖεν ἂν οἱ γόμοι ἢ εἶ τοὺς ἐν 
τοῖς πολέμοις εὐτεικτοῦντας τνέγοις ὅτι γένοιτ᾽ ἂν εἰρ 

᾿ 

νν ΤᾺ χα! τρὲς ἐν τοῖς πῷ λέμοις ἘΡΙΕ ῖς πατρίσι ποοϑὺ- 

5μὼς βοηοῦντας μέρη; Δ 4 71. οὐχ ἔγει “γ᾽ ; ἔφ η. .Ζ40υ- 

χοῖρον. δὲ τὸν ,“Ἰαχεδαιμόγιον, ἔφη ὃ Σωχράτης, χα- 
’ 

ταμεμάϑηκας ὅτι οὐδὲν ἂν διάφορον τῶν ἄλλων πό- 
λέων τὴν Σπάρτην ἐποίησεν Ἕ εἰ μὴ τὸ πείϑεσθαι τοῖς 
νόμοις μάλιστα ἐνειργάσατο αὐτῇ ; τῶν δὲ ἀρχόντων 
ἐν ταῖς πόλεσιν οὐχ οἶσϑα ὃ ὅτι οἵτινες ἐὰν τοῖς «πολίταις 
αἰτιώτατοι ὦσι τοῦ τοῖς γόμοις πείϑεσϑαι, οὗτοι ἄρι- 
στοί εἶσι, καὶ πόλις ἕν ἧ μάλιστα οἱ ὅταν. ἴται τοῖς γό- 
μοις πείϑονται, ἐν εἰρήνῃ τὲ ἄριστα διάγει καὶ ἐν πο- 

1θλέμῳ ᾿Ἡκαὰν μενας ἐφ᾽ ἐστιν; ἀλλὰ μὴν καὶ ὁμόνοιά γε μέ- 
γιστόν τε ἀγαϑὸν δοκεῖ ταῖς πόλεσιν εἰναι χαὶ πλει-- 
στάχις ἐν αὐταῖς αἵ τε γερουσίαι χαὶ οἵ ἄριστοι ἄνδρες 
παραχελεύονται τοῖς πολίταις ὁμονοεῖν Α καὶ πανταχοῦ 
ἐν τῇ ᾿Ελλάδι νόμος κεῖται τοὺς πολίτας ὀμινύναι ὅμο- 
γοήσειν, καὶ πανταχοῦ ὀμνύουσι τὸν ὅρχον τοῦτον. οἵἶ-- 
μαι δ᾽ ἐγὼ ταῦτα γίγνεσθαι οὐχ ὅπως τοὺς. αὐτοὺς χο- 
ροὺς χρίνωσιν οἵ πόλκα οὐδ᾽ ὕπως τοὺς αὐτοὺς αὖ- 

10. τοὺς αὐτοὺς χοροὺς χρίνωσι»] Κοίνειν, 586 06 ἰάθη φυοά, 
προχρίνει»ν εβῖ. Ἐυτίρίες Ττοδά. ν. 928, Ἥρα δ᾽ ὑπέσχεϑ' 
᾿““σιάδ᾽ Εὐρώπης 9 ὅρους τυραννίδ᾽ ἕξειν, εἴ σφε χρίν 
Πάρις. ὍΒ᾽ τπιδι5 Βυυΐαδ ἱρποτναίίο ξεοοσαὶ ἀάθο εἰὖ εἰ σὲ 50 
Βοσθίας,, δ] δα ἐ-- δ᾿ 
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λητὰς ἐπαινῶσιν, οὐδ᾽ ὅπως τοὺς αὐτοὺς ποιητὰς αἷε.. 
θῶνται, οὐδ᾽ ἵνα τοῖς αὐτοῖς ἥδωνται, ἀλλ ἵνα. τοῖς. 
ψόμοις πείϑωνται. τοῦ τοις γὰρ τῶν ἀχρλιεῶν ἐμμενόν- : 
των, αἱ πόλεις ἰσχυς οόταταί τε καὶ εὐ ὑδαιμογνέστατειε γί-. 
γνονται" ἄνευ δὲ ὁμονοίας οὔτ᾽ ἂν πόλις εὖ πολιτεὺυ- 
ϑείη οὔτ᾽ «οἶκος καλῶς οἰκηϑείη. ἰδίᾳ δὲ πῶς μὲν ἄγ11 
τις ἧττον ἃ ὑπὸ πόλεως ζημιοῖτο, πιῦς δ᾽ ἂν μᾶλλον τι- 

μῷτο ἢ εἰ τοῖς γόμοις πείϑοιτο; πῶς δ᾽ ἂν ἧττον ἐν 
τοῖς δικαστηρίοις ἡττῷτο; ἢ πῶς ἂν μᾶλλον νιχῴη ; 
τίνι δ᾽ ἄν τις “μᾶλλον πιστεύσειε παρακαταϑέσϑαι 2 
χρήματα ῇ σἱὸ ἢ ϑυγατέρας; τίνα δ᾽ ἂν ἢ πόλις. 
ὅλη γγλνᾶξν, ἦν ἡγήσαιτο τοῦ γομίμου ; παρὰ τίνος 
δ΄ ἂν μᾶλλον τῶν δικαίων τύχοιεν ἢ γονεῖς ῆ οἰκεῖοι 
ἢ οἰχέται ἢ φίλοι ἢ; πολῖται ἢ ξένοις τίνι δ᾽ ἄν μᾶλ- 
λον πολ μι πιστεύσειαν ἢ ἀνοχὰς ἢ σπονδὰς. ἢ συν- 
θήκας περὶ εἰρήνης: τίνι δ᾽ ἄν μᾶλλον ἢ. τῷ γ»ομέμῳ 
σύμμαχοι ἐπ}. ἐν οἤ, γεσιλαι : τῷ δ᾽ ἂν μᾶλλον οἱ. σίμπ 
μάχοι πιστεῦ σειν ἢ ἡλεμονίαν ᾽ φρουραρχίαν ἢ πό- 
λεις; τίνα δ᾽ ὧν τις εὐεργετήσας ὑπολάβοι χάριν χομι- 
εἴσϑαι μᾶλλον ἢ τὸν γόμιμον ; ἢ τίνα μᾶλλον ἄν τις 
εὐεργετή σειὲν ἢ παρ᾽ οὗ χάριν ἀπολήψεσϑαι γομέζει; 
τῷ δ᾽ ἄν τις βούλοιτο μᾶλλον φίλος εἶναι ἢ τῷ τοι- 
οὕτῳ ἢ τῷ ἧττον ἐχϑοός ; τῷ δ᾽ ἄν τις ἧττον πολ ξιεή-- 
σειεν ἢ ᾧ ἂν μάλιστα. μὲν φίλος εἶναι βούλ οιτο,. ἥχκιπ 
στα δὲ ἐχϑρός, καὶ ᾧ πλεῖστοι μὲν φίλοι καὶ σύμμα- 

Ζοι βούλοιντο εἶναι, ἐλάχιστοι δ᾽ ἐχθροὶ χαὶ πολέμιοι; 
ΕῚ 

ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Ἱππία, τὸ αὐτὸ ἀποδείχνυμαι »ὐμιμόν!8 
τὲ καὶ δίκαιον εἶναι" σὺ δ᾽ εἶ τἀναντία γιγνώσκεις, 

Ὥ 
᾿δάσχε. καὶ ὃ Ἱππίας, ᾿Αλλὰ μὰ τὸν Ἅ]α, ἔφη. ὯΝ 
Σώχρατες, οὔ μοι δοχῦ τἀναντία γιγνώσχειν οἷς εἴρη- 
χας περὶ τοῦ δικαίου. “γράφους δέ τινας᾽ οἶσϑα, ἔφη, 
ὦ Ἱππία, γύμους; Τούς γ᾽ ἐν πάσῃ, ἔφη, χώρᾳ κατὰ19 

᾿ ταὐτὰ νομιζομένους. Ἔχοις ἂν οὖν εἰπεῖν. ἔφη, ὅτι 
οἱ ἄνϑρωποι αὐτοὺς ἔϑεντο : Καὶ πῶς ἄν, ἔφη» Π γε 

οὔτε συγελϑεῖν ἅπαντες ἂν δυνηϑεῖεν οὔτὰ ὁμόφωνοί 
εἶσι; Τίνας οὖν, ἔφη . γομίζεις τεϑεικέναι. τοὺς χόμους 

ὕύτους ; ̓Εγὼ μέν, ἔφη, ϑεοὺς οἶμαι τοὺς γόᾳμ τοὔ- 
τοῖς ἀνϑρώποις ϑεῖναι. χαὶ γὰρ παρὰ, πᾶσιν 

ϑρώποις πρῶτον , νομίζεται ϑερὺς. “σέβειν, ᾧ Θὐχοῦνοο 

- 
» 
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καὶ γονέας τιμᾶν πανταχοῦ νομίζεται; . Καὶ τοῦτο, ἔφη. 
Οὐκοῦν καὶ μήτε γονέας παισὶ μίγνυσθαι μήτε παῖδας 
γονεῦσιν; Οὐχέτι μοι δοχεῖ, ἔφη, ὦ Σώχρατες, οὗ-- 
τος ϑεοῦ γόμος εἶναι. Τί δή; ἔφη. Ὅτι αἰσϑάνομαΐ 

21τινας. ἔφη, παραβαίνοντας αὐτόν. Καὶ γὰρ ἄλλα πολ- 
λά, ἔφη, παρανομοῦσιν" ἀλλ᾽ οὖν δίκην γέ τοι διδόα- 
σιν οἱ παραβαίνοντες τοὺς ὑπὸ τῶν ϑεῶν χειμιέένους νό- 
ἐιους, ἣν οἐδενὶ τρόπῳ δυνατὸν ἀνθρώπῳ διαφυ) εἶν, 
ὡ ςπξρ τοὺς ὑπὶ ἀνϑρώπων χειμένους νόμους ἔνιοι πα- 
θαβαΐνοντες διαφεύγουσι τὸ δίχην διδόναι, οἱ μὲν λαν- 

23ϑάνοντες ; οἱ δὲ βιαζόμενοι. Καὶ ποίαν, ἔφη; δίκην, 
ὦ Σώκρατες, οὐ δύν ανται διαφεύγειν “γονεῖς, τε παισὶ καὶ 
παῖδες γονεῦσι μιγγύμενοι; Τὴν μεγίστην νὴ 41 ᾽ ἔφη. 
τί γὰρ ἂν μεῖζον πάϑοιεν ἄνθρωποι ᾿τεχνοποιούμενοι 

οϑτοῦ χαχῶς τεχγοποιεῖσϑαι; Πῶς οἶν, ἔφη , καχῶς οὗὕ- 
τοι τεκνοποιοῦνται, οὃς γε οὐδὲν κωλύει ἀγαϑοὺς αὖ- 
τοὺς ὄντας ἐξ ἀγαϑῶν παιδοποιεῖσϑαι; Ὅτι γὴ Ζίζ, 
ἔφη, οὐ μόνον ἀγαϑοὺς δεῖ τοὺς ἐξ Αὐτὰ ὧν παιδοποι-- 
ουμένους εἶν αι, ἀλλὰ καὶ ἀκμάζοντας τοῖς σώμασιν " ἢ 
δοκεῖ σοι ὅμοια τὰ σπέρματα εἶναι τὰ τῶν ἀἄχμαζ ζόντων 
τοῖς τῶν μήπω. ἀκμαζόντων. ἢ τῶν παρηχμακότων ; 
““λλὰ μὰ Δί, ἔφη, οὐκ εἰκὸς ὅμοια εἴγαι. Πότερα 
οὔν, ἕφη, βελτίω; Ζῆλον ὅτι, ἔφη, τὰ τῶν ἀχμαζόν- 
των. Τὰ τῶν μὴ ἀκμαζόντων ἄρα οὐ σπουδαῖα :; Οὐκ 
εἰχὸς μὰ Ζἢ " ἔφη. Οὐκοῦν οὕτω γε οὗ δεῖ παϊδορδεω 
εἴσϑαι; Οὐ γὰρ ὁ οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν οἵ γε οὕτω παιδο- 
ποιούμενοι ὡς οὐ δεῖ παιδοποιοῦνται; Ἔμοιγε δοχεῖ, 
ἔφη. Τἴν ἐς οὖν ἄλλοι, ἔφη, καχῶς ἂν παιδοποιοῖντο, 

24εἴ γε μὴ οὗτοι: ᾿Ομογνωμονῶ σοι, ἕφη, καὶ τοῦτο. Τί 
δέ; τοὺς εὖ ποιοῦντας ἀντευεργετεῖν οὐ πανταχοῦ γό- 
μιμόν ἔστι: Νόμιμον, ἔφη. παραβαίνεται δὲ καὶ τοῦ- 
το. Οὐκοῦν καὶ οἵ τοῦτο παραβαίνοντες δίκην διδόασε 
φίλ ων μὲν ἀγαθῶν ὃ ἔρημοι γιγνόμενοι, τοὺς δὲ «ἐισοῦν- 
τας ἑαυτοὺς ἀναγκαΐ όμενοι διώχειν, ἢ οὐχ οἱ μὲν εὖ 
ποιοῦντες. τοὺς χρωμένους ἑαυτοῖς ἀγαϑοὶ φίλοι εἰσίν, 
οἱ δὲ μὴ ἀντευεργετοῦντες τοὺς τοιούτους διὰ μὲν τὴν 
ἀχαριστίαν μισοῦνται ὑπ αὐτῶν, διὰ δὲ τὸ μάλιστ στον 
λυσιτελεῖν τοῖς τοιούτοις χρῆσθαι τούτους μάλιστα ὁ 
χουσι; Νὴ τὸν 4ία, ὦ “ώχρατες » ἔφη, ϑείοις ταῦτα 
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πάντα ἔοιχε" τὸ γὰρ τοὺς νόμους αὐτοὺς τοῖς παραβαί- 
γουσε τὰς τιιωρίας ἔχειν βελτίονος ἢ κατ' ἄνϑρωπον 
γομοϑέτου δοκεῖ μοι εἶγαι. Πότερον οὖν, ὦ Ἱππία, τοὺς 5 
ϑεοὺς ἡγῇ τὰ δίχαια γομοϑετεῖν ἢ ἤ ἄλλα τῶν δικαίων; 
Οὐκ ἄλλα μὰ Δ, ἔφη. σχολῇ γὰρ ἂν ἄλλος γέ τις 
τὰ δίκαια γομοϑετήσειεν εἶ μὴ ϑεός. Καὶ τοῖς ϑεοῖς 
ἄρα, ὦ Ἱππία, τὸ αὐτὸ δίκαιόν τε καὶ νόμιμον εἶναι 
 τργθδεῖς 

Τοιαῦτα λέγων τε καὶ πράττων δικαιοτέρους ἐποίει 
τοὺς πλησιάζοντας. 

ΟΑΡΓΧΓΤ Υ. 

ν. γδῖα οβιοπάιπίαν. 

Ὡς δὲ καὶ πραχτικωτέρους ἐποίει τοὺς συνόντας αὐὖ- 
τῷ, νῦν αὖ τοῦτο λέξω. νομίζων γὰρ ἐγκράτειαν ὑπάρ- 
χειν ἀγαϑὸν εἶναι τῷ μέλ λοντι χαλόν τι πράξειν, πρῶ- 
τον μὲν αὐτὸς φανερὸς ἦν τοῖς συνοῦσιν ἠἡσκηχὼς ἑαυ-- 
τὸν μάλιστα πάντων ἀνθρώπων, ἔπειτα διαλεγόμενος 
προετρέπετο πάντων μάλιστα τοὺς “συνόντας πρὸς ἐγ- 
κράτειαν. ἀεὶ μὲν οὖν περὶ τῶν πρὸς ἀρετὴν χρησίμων 
αὐτός τε διετέλει μεμνημένος καὶ τοὺς συνόντας πάντας 
ὑπομιμνήσκων " οἶδα δέ ποτε αὐτὸν καὶ πρὸς Εὐϑύδη- 
μον περὶ ἐγκρατείας τοιάδε διαλεχϑέντα" Εἰπέ μοι, ἔφη, 
᾿ὦ Εὐθύδημε, ἄρα καλὸν καὶ μεγαλεῖον νομίζεις εἶναι 
χαὶ ἀνδρὶ χαὶ πόλει χτῆμα ἐλευϑερίαν ; , Ὡς οἷόν τέ γε 
μάλιστα : ἔφη. Ὅςτις κ( ἄρχεται, ὑπὸ τῶν διὰ τοῦ 
σώματος ἡδονῶν χαὶ διὰ ταύτας μὴ δύναται πράττειν 
τὰ βῶτιστα, γομίς εἰς τοῦτον ἐλεύϑερον εἶναι; ; Ἥκιστα, 
ἔφη. Ἴσως γὰρ ἐλεύϑερον φαίνεταί σοι τὸ πράττειν τὰ 
βέλτιστα " εἶτα τὸ ἔχειν τοὺς χωλύσοντας τὰ τοιαῦτα 
ποιεῖν ἀνελεύϑερον γομίζεις ; Παντάπασί γεν ἔφη. Πων- 
τάπασιν ἄρα σοι δοκοῦσιν οἱ ἀχρατεῖς ἀνελεύϑεροι εἷ- 
γαι; Νὴ. τὸν δ. ἔφη, εἰκότως. Πότερον δέ σοι δο- 
κοῦσιν. οἱ ἀχρατεῖς κωλύεσθαι μόνον τὰ κάλλιστα πράτ- 
τειν ἢ καὶ ἀναγκάζεσϑαι τὰ αἴσχιστα ποιεῖν; Οὐδὲν 
ἄγον. ἔμοιγ᾽ » ἔφη, δοκοῦσι ταῦτα ἀναγχάζεσ εἴ- 

κωλύεσθαι. Ποίους δέ τινας δεσπότας 
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“μὲν ἄριστα χωλύοντας, τὰ δὲ χάκιστα ἃ ας; 
Ὡς δυνατὸν νὴ 4, ἔφη: καχίστους. 470 αν δε 
ποίαν καχίστην νομίζεις εἶναι; Ἐγὼ μέν, ἔφη, τὴν πα-- 
ρὰ τοῖς κακίστοις δεσπδιριμδι; Τὴν κακίστην ἄρα δου- 

6 λείαν οἱ ἀκρατεῖς δουλείου σιν ἢ ἔμοιγε δονεῖ, ἔφη. Σο- 
ᾳίαν δὲ τὸ μέγιστον ἀγαϑὸν οὐ δοχεῖ σοι ἀπείρ) γουσα τῶν 
ἀνθρώπων ἢ ἢ ἀχρασία εἰς τοὐναντίον αὐτοὺς ἐμβάλλειν; 
ἢ οὐ δοχεῖ σοι προςἔχειν τε τοῖς ὠφελοῦσι καὶ κατά- 
μανϑάν εἰν αὐτὰ χωλέειν ἀφέλχουσα ἐπὶ τὰ ἡδέα, καὶ 
πολλ άχις αἰσϑανομένους τῶν ἀγαϑῶν τὲ χαὶ τῶν κακῶν 
ἐχπλήξασα ποιεῖν τὸ χεῖρον ἀντὶ τοῦ βελτίονος αἱρεῖ- 

1 σθαι; Γίγν ται τοῦτο, ἔφη. “Σωφροσύνης δέ, ὦ Ἐὺς- 
ϑύδημε, τίνι ἂν φαίη ἐξν ἧττον ἢ τῷ ἀκρατεῖ προςή- 
χειν: αὐτὰ γὰρ δήπου τὰ ἐναντία σωφροσύνης καὶ 
ἀχρασίας ἔργα ἐστίν. Ὁ μολογῶ καὶ τοῦτο, ἔφη. Τοῦ 
δξ ἐπεμελ εἴσϑείε ὧν προς κει οἴξι τι κωλυτικώτερον 
ἀκρασίας εἶναι; Οὔχουν ἔγωγε, ἔφη. Τοῦ δὲ ἀντὶ τῶν 
ὠφελούντων τὰ βλάπτοντα προαιρεῖσθαι ποιοῦντος, καὶ 
τούτων μιὲν ἐπιμελεῖσθαι, ἐχείνων δὲ ἀμελεῖν πείϑον- 
τος χαὶ τοῖς σωφρονοῦσι τὰ ἐναντία ποιεῖν ἀναγχά- 

8 ζοντος οἶξι τι ἀνϑρώπῳ κάχιον εἶναι; Οὐδέν, ἔρη. Οὐ- 
κοῦν τὴν ἐγχράτειαν τῶν ἐναντίων ἦ τὴν ἀκρασίαν εἶ- 
χὸς τοῖς ἀϊ »ϑρώποις αἰτίαν εἶναι : Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 
Οὐκοῦν καὶ τῶν ἐναντίων τὸ αἴτιον εἰχὸς ἄριστον εἶναι; 
Εἰχὸς γάρ, ἔφη. ᾿Εοικὲν ἄρα, ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, ἄρι- ᾿ 
στον ὧν ϑρώπῳ ἢ ἐγκράτεια εἶναι; Εἰκότως γάρ, ἔφη, 

9 ὦ Σώχρατες. ᾿Ἐχεῖνο. ὁέ, ὦ Εὐθύδημε, ἤδη πώποτε ἔνε- 
ϑυμήϑης; Ποῖον: ἔφη. Ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἡδέα, ἐφ᾽ 
ἅπερ μόνα δοχεῖ ἢ ἀκρασία, τοὺς ᾿ἀγϑρώπους ἄγειν, αὖ- 
τὴ μὲν οὐ  υὐϑάδι ας ἄγειν, Ἃ δ᾽ ἐγχράτεια πάντων μά- 
λιστα ἥδεσθαι ποιεῖ. Πῶς; ἔφη. “Ὥςπερ ἢ ἢ μὲν ἄκρα-, 
σία οὐχ ἐῶσα καρτερεῖν οὔτε λιμὸν οὔτε δίψαν οὔτε 
ἀφροδισίων ἐπιϑυμίαν οὔτε ἀγρυπνίαν, δι ὧν μόνων. 
ἔστιν ἡδέως μὲν φαγεῖν τὲ καὶ πιεῖν καὶ ἀφροδισιάσαι, Ἶ 
ἡδέως δ᾽ ἀναπαύσασϑαί τε καὶ χοιμηϑῆναι, καὶ περιπτο 
μείναντας καὶ ̓ ἀνασχομένους ἕως ἄν ταῦτα ὡς ἔνι ἥδι- 
στα γέ ἥται, κωλύει τοῖς ἂν αγκαιοτάτοις τε καὶ συγέχε-. 

οἰς ἀξ ολόγω γδεσθαι" ἤ δ᾽ ἐγχράτεια μόνη β 
γερεῖν. τ ἘΝ, νυ μένα μόνη καὶ ἥδεσϑαι ποι ἴδ; 
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ἀξίως μνήιμιης ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις. Παντάπασιν, ἔφη,10 
ἀληϑῆ λέγεις. ᾿ἡλλὰ μὴν τοῦ μαϑεῖν τι καλὸν καὶ 
ἀγαϑὸν καὶ τοῦ ἐπιμεληϑῆναι τῶν τοιούτων τινὸς δι᾽ 
ὧν ἄν τις χαὶ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα καλῶς διοικήσειέ καὶ 
τὸν ἑἕαυτοῦ οἶχον ἐγ τιαμλτθον καὶ δες καὶ 
πόλει ὠφέλιμος γένοιτο καὶ ἐχϑρῶν κρατήσειεν, ἀφ 
ὧν οὐ μόνον ὠφέλειαι, ἀλλὰ καὶ ἡδοναὶ μέγισται γί- 
γτονται, οἱ μὲν ἐγχρατεῖς ἀπολ αἴουσι πράττοντες αὐτά, 
οἱ δὲ ἀκρατεῖς οὐδενὸς μετέχουσι. τῷ γι γὰρ ἂν ἧττον 
φήσαιμεν τῶν τοιούτων πθοςν χειν ἢ ᾧ ἥκιστα ἔξεστι 
ταῦτα πράττειν, κατεχομένῳ ἐπὶ τῷ σπουδάζειν περὶ τὰς 
ἐγγυτάτω ἢ ἡδογάς; καὶ ὗ Ἐὐϑύδημος, “οκεῖς μοι, ἔφη,11 
ὦ Σάχρατες, λέγειν ὡς ἀνδοὶ ἥττονι τῶν διὰ τοῦ σώ- 
ματος ἡδονῶν πάμπαν οἱ ,δεμιεῶς ἀρετῆς προςήκει. 1 
γὰρ διαφέρει, ἔφη, (ὦ Εὐθύδημε ; ἄνθρωπος ἀχρατὴς 
ϑηρίου τοῦ Ῥναδναοι , ὅςτις γὰρ τὰ μὲν χράτιστα 
μὴ σχοπεῖ, ἥδιστα δ᾽ ἐκ πᾶν τὸς τούπου ζητεῖ ποι-- 
εἶν, τί ἂν διαφέρας τῶν ἀφρονεστάτων. βοσκημάτων; 
ἀλλὸ τοῖς ἐγχρατέσι μόνοις ἔξεστι σχοπεῖν τὰ χράτιστα 
τῶν πραγμάτων, καὶ ἔργῳ χαὶ λόγῳ διαλέγοντας κατὰ 

γένη τὰ μὲν ἀγαϑὰ Ἰκρδυιρεῖσϑαι; τῶν δὲ χαχῶν ἀπέ- 
χέσϑαι,, καὶ οὕτως ἔφη ἀρίστους τε χαὶ εὐδαιμονεστά-12 

τους ἄνδρας γίγνεσθαι καὶ διαλέγεσθαι δυνατωτάτους. 

{2., χεὰ οὕτως ἔφη τ δυ γατωτάτους] Ουτῖτη τοθα πδδο στα 
Ῥοβιίνοβ μεΐ8 τϑηθυὶ νους ἔχ τούτου --- διαλεχτιχωτάτους 
οσομϑίβίθιδ ΠῸῚ Ροϑββίῃις, Ζααθυΐταν αἰνὰ ἀο]οτὶ ρυδοβίθι, Ἐπ οἱἃ-- 
χη δδῖ εὐδωιμονεστάτους, απ ἶβ ῬΘῚ 86 ποὰ [αΐβιιπν, ἐτΐο ἴδ 
θη βοΐ, 41ὸ ϑοοναῖεβ ααδπνδ γον πραχτέχοὺς νεά- 
«τά ονὶ [αν ατ88 Ἔχρ μίαν, γι πΐπιι5 σοηγ δ ἶτΘ στα πὴ ἡγε- 

μονιχωτάτους. Νεάῆϊ ἐμ ΧΡ] οθ1186. οδὶ 418 νἱὰ ΑἸ ἰϑσιιν ῬΥῸ 
Ἁορο ἐϊαϊιεν βῃῖ, {αν ἔλθ ιιθβ βἰζ Ῥουπινδῖο σόθϑᾶβθιι- 
Ἰοττι εὐδίι μονές οἱ ἡγεμονία, 1) ἐμ βεθθθ5. αὶ ἀϊοῖταν Ρ- 1580. 
14. παρά τε γὰρ τῶν προγόνων ἐκ σιλείονος χρόνου σι (ρ ξι-- 
λήφαι μὲν τὴ» ἣν ἑ “ονίαν οὐ τούτου μόνον, ἀλλὰ συ Ῥνελόντι φρα-: 
σαι πάντων τῶν ἐν ΔΙαχεδονίᾳ βασιλευσάντων. ΑἸίψαοι θυ 
εὐδαιμονίαν. Ιβοσυ 8 ΡδπΘθΥ γ. ν». 62: εὐ. ϑέρρῆ, ἐπὶ τοίνυν 
τῆς ἡμετέρας ἡγεμονίας εὑρήσομεν χαὶ τοὺς οἴχους τοὺς ᾿δέους 
πρὸς εὐδαιμονίαν σκιλεῖστον ἐπιδόντας. Οοώοχ τχϑΐμαι εἰϑαι- 
μονίαν. Οὐος δὶ δοὸ ἴοοο δχ δουρὶ παὔτιαν ν ἀδαίιν, πὴ 
Ροϊοϑι τί ἀδεὶ Πίοδονὶ Εχο. Ψαΐ: Ρ' 93. 16, ἍἹ. εἷς 
τὴν Περσῶν ἡγεμονίαν ἐνοιχίσασας εὐοὶ ῬοΟΤΥΡίτ5,. ὶ 
Μὲ Ὀἰοάοιιθ, Εχο. αι. Ρ. 495. εὐδαιεονέζν,. 
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ἔφη δὲ χαὶ τὸ διαλέγεσθαι ὀνομασϑῆναι. ἐχ τοῦ συνιόν- 
τὰς χοινῇ βουλεύεσθαι διαλέ, ἔγοντας κατὰ γένη τὰ πρά- 
γματα. δεῖν οὖν πειρᾶσϑαι ὅτι μάλιστα πρὸς τοῦτο. 
ἑαυτὸν ἕ ἕτοιμον παρασχευάξειν χαὶ τούτου μάλιστα ἐ ἐπι- 
μελ εἴσθαι" ἐχ τούτου γὰρ ἡΐγνεσϑαι ἄνδρας ἀρίστους 
τε καὶ ἡγεμογιχωτάτους χαὶ διαλεκτικωτάτους. 

ΘσΘΟΑΡΥΟΤ ΥΙ. : 

Ατίθπν Ρ6πα εἴ τεοῖβ 46 στα χιϑοιηχιθ ρτοροβὶία αἰββοσεηϊ 
ἀοςοὲ ἰαυ ]Ἕαγοα βιιοβ ϑοοχγαίθβ. 

Ὡς δὲ καὶ διαλεχτικωτέρους ἐποίει τοὺς συνόντας, 
πειράσομαι καὶ τοῦτο λέγειν. Σωχράτης γὰρ τοὺς μὲν 
εἰδότας τί ἕχαστον εἴη τῶν ὄντων “ἐνόμιζε καὶ τοῖς ἄλ-᾿ 
λοις ἂν ἐξηγεῖσθαι δύνασθαι" τοὺς δὲ μὴ εἰδότας οὗ- 
δὲν ἕφη θαυμαστὸν. εἶναι αὐτούς τε σφάλλεσϑαι καὶ 
ἄλλους σφάλλο εἰ». ὧν ἕγνεχα σχοπῶν σὺν τοῖς συνοῦσι 
τί ἕχαστον εἴη τῶν ὄντων οὐδέποτ᾽ ἔληγε. πάντα μὲν 
οὖν ἥ διωρίζετο πολὺ ἔργον ἂν εἴη διεξελθεῖν " ἐν ὅσοις 
ὲ χαὶ τὸν τρόπον τῆς ἐπισκέψεως ἀυλοαι οἶμαι, το- 
σαῦτα λέξω. πρῶτον. δὲ περὶ εὐσεβείας ὧδέ πως ἐσχό- 
πει " Εἰπέ μοι, ἕφη, ὦ Εὐθύδημε, ποῖόν τι νομίζεις εὖ- 
σέβειαν εἶναι; ; Καὶ ὃς, Καλλινια νὴ 4, ἔφη. Ἔχεις 
οὖν εἰπεῖν ὁποῖός τις δ εὐσεβής ἐστιν; Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, 
ἔφη, ὃ τοὺς ϑεοὺς τιμῶν. Ἔ ξεστι δὲ ὃν ἄν τις βού- 
ληται τρόπον τοὺς ϑεοὺς τιμῶν ; Οὔκ ̓ ἀλλὰ “»όμοι εἰσὶ 
καϑ' οὺς δεῖ τοῦτο ποιεῖν. Οὐκοῦν ὃ τοὺς νόμους τού- 
τους εἰδὼς εἰδείη ἂν ὡς δεῖ τοὺς ϑεοὺς τιμᾶν; Οἶμαι 
ἔγωγ ᾿ ἔφη. Ζρ᾽ οὖν ὃ εἰδὼς τοὺς ϑεοὺς τιμᾶν οὐχ 
ἄλλως οἴεται δεῖν τοῦτο ποιεῖν ἢ ὡς οἶδεν; Οὐ γὰρ 
οὖν, ἔφη. “ἥλλως δέ τις ϑεοὺς τιμᾷ ἢ ὡς οἴεται δεῖν; 
Οὐκ οἶμαι, ἔφη. Ὃ ἄρα τὰ περὶ τοὺς ϑεοὺς γόμι α 
εἰδὼς νομίμως ἂν τοὺς ϑεοὺς τιμῴη ; Πάνυ μὲν οὗν. 
Οὐχοῦν ὅ γε νομίμως τιμῶν ὡς δεῖ τιμᾷ; Πῶς γὰρ 
οὔ; Ὅ δέ γε ὡς δεῖ τιμῶν εὐσεβής ἐστι; Πάνυ μὲν 
οὖν, ἔφη. Ὃ ἄρα τὰ περὶ τοὺς ϑεοὺξ γόμιμα εἰδὼς 
ὀρθῶς ἂν ἡμῖν εὐσεβὴς ὡρισμένος εἴη ; ᾿Εμοὶ γοῦν, ἐφηνα 

4 

δοχεῖ,, 

-.- αν Ὁ  ἙἙΞ Ἐς τὸ 

Ὡ ΦἝΞ 

πὰ ͵, ἥδ. ἥν ππδὼν σὰ, Δ ἜἊἜἝ 
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᾿“νϑρώποις δὲ ἀρα ἔξεστιν. ὃν ἄν τις τρόπον βούλη - 5 
ται χρῆσθαι; Οὔκ, ἀλλὰ καὶ περὶ τούτους ὃ εἰδὼς ἅ 
ἐστι νόμιμα, χαϑ' ἃ δεῖ πως ἀλλήλοις χρῆσϑαι, γόμι-- 
μος ἂν εἴη. Οὐχοῖν οἱ χατὰ ταῦτα χοώμιενοι ἀλλήλοις 
ὡς δεῖ χρῶνται; Πῶς γὰρ οὔ; Οὐχοῦν οἵ γε ὡς δεῖ 
χφώμενοι καλιῦς χρῶνται; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκ- 
οὔν οἵ γε τοῖς ἂν ϑρώποις καλῶς χρώμενοι καλῶς πράτ- 
τουσι τἀνϑρώπεια πράγματα; ; Εἰχός γ᾽, ἔφη. Οἰὐχοῦν 
οἱ τοῖς νόμοις πειϑόμενοι δίχαια οὗτοι ποιοῦσι; Πάνυ 
μὲν οὖν, ἔφη. 4) ίχαια δὲ οἶσθα, ἔφη, ὅποῖα καλεῖται; 6 
Ἅ οἱ νόμοι χελεύουσιν, ἔφη. Οἱ ἄρα ποιοῦντες (ὰ οἱ 
νόμοι κελεύουσι δίκαιά τε ποιοῦσι καὶ ἃ δεῖ; Πῶς γὰρ 
οὔ; Οὐχοῦν οἵ γε τὰ δίκαια ποιοῦντες δέκαιοί εἶσιν; 
ἐξται ἔγωγ ̓ ἔφη. Οἴει οὖν τινας πείϑεσϑαι τοῖς νό-- 
μοις μὴ εἰδότας ἃ οἱ νόμοι χελ εἕουσιν; Οὐχ ἢ ἔγωγ᾽, ἔφη. 
Εἰδότας δὲ ἃ δεῖ ποιεῖν οἴει τινὰς οἴεσθωι δεῖν μὴ ποι- 

εἶν ταῦτα; Οὐχ οἶμαι, ἔφη. Οίδας δέ τινας ἄλλα 
ποιοῦντας ἢ ἃ οἴονται δεῖν; Οὐχ ε ἔγωγ᾽ , ἔφη. εΘἱ ἄρα 
τὰ περὶ ἀνθρώπους γόμιμα εἰδότες τὰ δίχαια οὗτοι ποι- 
οῦσι; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐχοῦν οἵ γε τὰ δίκαια ποι- 
οὔντες δίκαιοί εἶσι; Τἴνες γὰρ ἄλλοι; ἔφη. Ὀρϑῶς ἄν 
ποτε ἄρα δριξ οἰμεϑα δριζόμενοι δικαίους εἶναι τοὺς εἶ- 
δότας τὰ περὶ ἀγϑρώπους γόμιμωα; Ἔμοιγε δοχεῖ, ἔφη. 

Σοφίαν δὲ τί ἂν φήσαιμεν εἶναι; εἶπέ μοι, πότερά 1 
σοι δοχοῦσιν οἱ σοφοὶ ἃ ἐπίστανται, ταῦτα σοφοὶ εἶναι, 
ἢ εἰσί τινες ἃ μὴ ἐπίστανται σοφοί; Ἧ ἐπίστανται δῆ- 
λον ὅτι, ἔφη. πῶς γὰρ ἄν τις ἅ γε μὴ ἐπίσταιτο, 

᾿ ταῦτα σοφὸς εἴη ; “49 οὖν οἵ “σοφοὶ ἐπιστήμῃ σο 
εἶσι; Τίνι γάρ, ἔφη, ἄλλῳ τις ἂν εἴη σοφός, εἰ γε μὴ 
δηοτήμῃ; “4λλο δέ τι σοφίαν οἴει εἶναι ἢ ᾧ σοφοί εἰ-- 

σιν; Οὐχ ἔγ ε, ᾿Ἐπιστήμη ἄρα σοφία ἐστίν ; "Ἔμοιγε 
δοχεῖ. “46 οὐν δοχεῖ σοι ἀνϑρώπῳ δυνατὸν εἶναι τὰ 
ὄντα πάντα ἐπίστασθαι; Οὐδὲ μὰ 4“, ἔμοιγε πολλο- 
στὸν μέρος αὐτῶν. Πάντα μιὲν ἄρα σοφὸν οὐχ, οἷόν τε 
ἄνϑρωπον εἶναι; ἸΠὰ 44 οὐ δῆτα, ἔφη. Ὃ ἄρα ἐπί- 
σταται ἕχαστος, τοῦτο καὶ σοφός ἐστιν; Ἔμοιγε ᾿δοκεῖ, 

4ρ᾽ οὖν, ὦ Εὐϑύδημιε, καὶ τἀγαϑὺν οὕτω ξητη- 8 
-τέον ἐστί; Πῶς; ἔφη. ΖΙοχεῖ σοι τὸ αὐτὸ πᾶσιν ὠφέ- 

λιίίον εἶναι " Οὐκ ἔμοιγει. Τί δέ; τὸ ἄλλῳ ὅ - μα οὐ 



ὯΝ ἁ 1,18. 1γ. ΟΑΡ, ΥὙἱ. 

δοκεῖ σοι ἐνίοτε ἄλλῳ βλαβερὸν εἶναι; Καὶ μάλα, ἔφη. 
Ζλλο δ᾽ ἄν τι φαίης, ἀγαϑὸν εἶγαι ἢ τὸ ὠφέλιμον ; 
Οὐχ ἔγωγ ᾽ ἐφη. Τὸ ἄρα ὠφέλιμον ἀγαϑόν ἐστιν ὅτῳ. 
ἂν ὠφέλιμον ῇ; “]οκεῖ μοι, ἔφη. ᾿ 

Τὸ δὲ χαλὸν ἔ ἔχοιμεν ἄν ς ἄλλ ως εἰπεῖν. ἤ, εἶ ἐστίν, 
ὀνομάζεις καλὸν ἢ σῶμα ἢ σχεῦος ἢ ἀλλ ὑτιοῦν, ὃ οἷ- 
σϑα πρὸς πάντα καλὸν ὄν; Πὰ 41 οὐχ ἔγωγ᾽ » ἔφη. 
“Ὁ οὖν πρὸς ὃ ἂν ἕχαστον χθήσιμον ἤ; πρὸς τοῦτο 
ἑχάστῳ καλῶς ἔχει χφῆσϑαι; : Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Κα- 
λὸν δὲ πρὸς ἄλλο τι ἐστὶν ἕκαστον 1 ἢ πρὸς ὃ ἑχάστῳ 
καλῶς ἔχει χρῆσϑαι; Οὐδὲ πρὺς ἕν ἄλλο, ἔφη. Τὸ 
χρήσιμον ἄρα χαλόν ἐστι πρὸς ὃ ἂν ἤ χρήσιμον; . Ἔμοι- 
γε δοχεῖ, ἕφη. 

10 “Ἵνδρίαν δέ, ὦ Εὐϑύδημε, ἄρα τῶν καλῶν νομίζεις 
εἶναι; Κάλλιστον μὲν οὖν ἔγωγ᾽ ; ἔφη. “Χρήσιιον ρα 
οὐ πρὸς τὰ ἐλάχιστα νομίζεις τὴν ἀνδρείαν ; . Μὰ “Ὁ 

Ύ ἔφη, πρὸς τὰ μέγιστα μὲν οὖν. Ζ9᾽ οὖν δοκεῖ σοι 
πρὸς τὰ δεινά τε χαὶ ἐπικίνδυνα χρήσιμον εἶναι τὸ 
ἀγνοεῖν αὐτά; Ἥκχιστά γ΄, ἔφη. Οἱ ἄρα μὴ φοβούμε- 
γοι τὰ τοιαῦτα διὰ τὸ μὴ εἰδέναι τί ἐστιν οὐκ ἀνδρεῖοί 
εἶσι; Νὴ 4, ἔφη. πολλοὶ γὰρ ἄν. οὕτω γε τῶν τε 
μαινομένων καὶ τῶν δειλῶν ἀνδρεῖοι εἴεν. Τί δὲ οἱ καὶ 
τὰ μὴ δεινὰ δεδοιχότες ; Ἔτι γε νὴ 41 ἧττον, ἔφη. 
ΜΝ οὖν τοὺς μὲν ἀγαϑοὺς πρὸς τὰ δεινὰ καὶ ἐπικίν- ; 

- Ψ» 

δυνα ὄντας ἀνδρείους ἡγῇ εἶναι, τοὺς δὲ καχοὺς δει-- 
11λούς; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 

αὔτα νομίζεις ἄλλους τινὰς ἢ τοὺς δυναμέγους αὐτοῖς 
καλῶς χρῆσϑαι; Οὔκ, ἀλλὰ τούτους, ἔφη. Κακχοὺς δὲ 
ἄρα τοὺς οἵους τούτοις κακῶς χρῆσϑαι; Τἴνας γὰρ ἄλ- 
λους; ἔφη. 6 οὖν ἕχαστοι χθῶνται ὡς οἴονται δεῖν; 
Πῶς γὰρ ἄλλ ως; ἔφη. ρα οὖν οἱ μὴ δυνάμενοι καπ 
λῶς χρῆσϑαι ἴσασιν ὡς δεῖ γοῆσϑαι; οὐ δήπου γε» 
ἕφη. Οἱ ἄρα εἰδότες ὡς δεῖ χρῆσϑαι, οὗτοι καὶ δύ- 
γανται; Πόνοι γε; ἔφη. ἍΜ δέ; οἱ μὴ διημαρτηκότε 

“ἄρα κἀν χρῶνται τοῖς τοιούτοις ; (ὐὐκ οἴομαι, ἔφη 
Οἱ ἄρα καχῶς “χρώμενοι διημαρτήκασιν; Εἰκός γε, ἔφη. 
Οἱ μὲν ἄρα ἐπιστάμενοι τοῖς δειγοῖς τε χαὶ ἐπικινδύ- 

 γοῖς καλῶς χρῆσϑαι ἀνδρεῖοί εἶσιν, οἱ δὲ διαμαρτάνον 
τὲς τούτου δειλοί; Ἔμου, γε δοχοῦσιν, ἔφη. ν 

“4γαϑοὺς δὲ πρὸς τὰ τοι- 

“ον. ΦὩςφὸῖὔὐδ οὐὦὖἝὋ  φὩΦ’. κ᾿ σῶς 9“ τπὰὩὠὩὶἪ’Τ ἡ" κα, ὦ 9} νὰ οὐ ἱἷδον ϑὔν" ιν ὐὰἶπν ὁυνος ᾿ ᾽) 8 
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Βασιλείαν δὲ χαὶ τυραννίδα ἀρχὰς μὲν ἀμφοτέρας 12 
ἦγε εἴτο εἶναι, διαφέρειν δὲ ἀλλήλων ἐνόμιζε. τὴν μὲν 

Ι γὰρ ἑκόντων τὲ τῶν ἀνθρώπων καὶ κατὰ γόμους τῶν 
πόλεων ἀρχὴν βασιλείαν. ἡγεῖτο, τὴν δὲ ἀκόντων τε καὶ 
μὴ κατὰ γόμους, ἀλλ ὅπως ὃ ἄρχων βούλοιτο, τυραν- 

᾿ γίδα, καὶ ὅπου μὲν ἐκ τῶν τὰ νόμιμα ἐπιτελούντων 
] αἱ ἀρχαὶ καϑίστανται, ταύτην τὴν πολιτείαν ἀριστοχρά- 

τίαν ἐνόμιζεν εἶναι; ὕπου ὁ ἐκ τιμημάτων, πλουτοκρα- 
τίων, ὕπου δ᾽ ἐκ πάντων, δημοκρατίαν. 

Εἰ δέ τις αὐτῷ περί του ἄν τιλέ ἔγοι μηδὲν ἔ ἕχων σα-18 
Ϊ φὲς λέγειν, ἀλλ᾽ ἄνευ ἀποδείξ ες, ἤτοι σοφώτερον φά- 
χων. εἶναι ὃν αὐτὸς λέγοι ἢ πολιτεκώτερον ἢ ἀνδρειό-- 
τερον ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, ἐπὶ τὴν ὑπόϑεσιν ἐπα- 

' ,γῆγεν ἂν “πάντα τὸν λόγον ὧδέ πως" Φὴς σὺ ἀμείνω 4 
πολίτην εἰ εἶναι ὃν σὺ ἐπαινεῖς ἢ ὃν ἐγώ; Φημὶ γὰρ οὖν. 
“Τί οὖν οὐκ ἐχεῖγο πρῶτον ἐπεσκεψάμεθα, τί ἐστιν ἔρ- 
γὸν ἀγαϑοῦ πολίτου; Ποιῶμεν τοῦτο. Οὐχοῦν ἐν μὲν 
χρημάτων διοικήσει χρατοίη ἂν ὃ χρήμασιν εὐπορωτέ- 
'θᾶν τὴν πόλιν ποιῶν ; Πάνυ μὲν οὔν, ἔφη. Ἔν δέ γε 
“πολέμῳ ὃ καϑυπερτέραν τῶν ἀντιπάλων; Πῶς γὰρ οὔ; 
Ἐν δὲ νη βεῖς. ἄρα ὃς ἂν φίλους ἀντὶ πολεμίων πα- 
ρασχευάξς ἢ; Εἰχότως γὲ: Οὐχοῦν καὶ ἐν δημηγορίᾳ ὃ 
στάσεις τε παΐων χαὶ ὁμόνοιαν ἐμποιῶν ; : Ἔμοιγε δοκεῖ. 
Οὕτω δὲ τῶν λόγων ἐπαναγομένων καὶ τοῖς ἀγτιλέγου- 
σιν αὐτοῖς φανερὸν ἐγίγνετο τἀληθές. ὅπότε δὲ αὐτός13 
τι τῷ λόγῳ διεξίοι, διὰ τῶν μαπισεὰ ὁμολογουμένων 
ἐπορεύετο, γομίζων ταύτην ἀσφάλειαν εἶναι λόγου. 
τοιγαροῦν πολὺ μάλιστα ὧν ἐγὼ οἶδα, ὅτε λέγοι, τοὺς 
ἀκοίοντας ὁμολογοῦντας παρεῖχεν. ἔφη δὲ καὶ Ὅμηρον 

ἢ τῷ Ὀδεσσεῖ ἀγαϑεῖναι τὸ ἀσφαλῆ ῥήτορα εἶναι, ὡς 
ἱκανὸν αὐτὸν ὄντα διὰ τῶν δοκούντων τοῖς ἀγϑρώποις 

ἢ ἄγειν τοὺς λόγους. 
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ΟΑΡΟΤ Υπ. 
Πευνοηβιγαξ ϑοοταῖθβ αὐ δὲ σιδπέιπι ἦπ δῖ συδαπρ, το-- 

}υὶ σεοπιεῖγῖα. δϑίγοποπνα.. δὐϊπιριϊοα, τπηράϊοα, ἐϊβοθπάιιπι 5ἷξ, 
δάδο αἱ αιιλεβιϊοπῖθιις ᾿πιθ]εσίι ἀΤἔΒ ΟΠ ΠΡ. τπιβαητιθ ἐπα θε5 πδ-- 
Εἰεοιβ, εαϑ8 τεβ ἰαπίιιπι φοβηόβοατα ἰαθοαὶ 486 δά τἰϊαπε εἰο-- 
πθϑίϊσαμ οἰν επηαιια γϑοῖα ΡΝ ΤῊΝ ξετεπάδπιηιθ μετ θη. 

ε Ὅτι μὲν οὖν ἁπλῶ ὥς τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἄπεφ αἰνε-- 
το Σωχράτης πρὸς τοὺς ὁμιλοῦντας αὐτῷ δοχεῖ “μοι δῃ- 
λον ἐχ τῶν εἰρημένων εἶναι" ὅτι δὲ καὶ αὐτάρχεις ἐν 
ταῖς προςηκοΐσαις πράξεσιν αὐτοὺς εἶναι ἐπεμελεῖτο, γῦν 
τοῖτο λέξω. πάντων μὲν γὰρ ὧν ἐγὼ οἶδα μάλιστα 
ἔμελεν αὐτῷ εἰδέναι ὅτου τις ἐπιστήμων εἴη τῶν συν- 
όντων αὐτῷ" ὧν δὲ προςήἤκει ἀνδρὶ καλῷ κἀγαϑῷ εἰ-- 
δέναι ὅ, τι μὲν αὐτὸς εἰδείη πάντων προϑυμότατα ἐδέ- 
δασχεῦ ὁ ὅτου δὲ αὐτὸς ἀπειρότερος εἴη, πρὸς τοὺς ἐπι- 

2 σταμένους ἦγεν αὐτοῦ ς. ἐδίδασκε δὲ καὶ μέχρι ὅτου 
δέοι ἔμπειρον εἶναι ἑχάστου πράγματος τὸν ὀρϑῶς πε- 
παιδευ 'μένον. αὐτίκα "εὐμετοίαν μέχρι μὲν τούτου ἔφη 
δεῖν μιανϑάνειν, ἕως Ἐηίδε: τις γένοιτο. » εἴ ποτε δεή- 

σειε, γῆν μέτρω ὀρϑῶς ἢ παραλαβεῖν ἢ παραδοῦναι ἢ 
διανεῖιαι 7 ἕρ; ον ἀποδείξασϑαι. οὕτω δὲ τοῦτο ῥά- 

διον εἰν μαϑεῖν ὥςτε τὸν , προςἔχοντα τὸν γοῦν τῇ με- 
τρήσει ἅμα τήν τε γῆν ὁπύση ἐστὶν εἰδέναι καὶ ὡς με- 

8 τρεῖται ἐπιστάμενον ἀπιέναι. τὸ δὲ μέχρι τῶν δυςξυνέ- 
των διαγ γραμμάτων γεμετρίαν αν 'ϑάνειν ἀπεδοχίμαζξει Ἐν, 
ὅ,τι μὲν γὰρ ὠφελοίη ταῦτα οὐχ ἔφη δρᾶν" καίτοι οὐχ 
ἄπειρός γε αὐτῶν ἦν. ἔφη δὲ ταῦτα ἱχανὰ εἶναι ἄν-- 
ϑρώπου βίον κατατρίβειν καὶ ἄλλων πολλῶν τε καὶ 

4 ὠφελίμων μαϑημάτων ἀποκωλύειν. ἐκέλευε δὲ καὶ 
ἀστρολογίας ἐμπείρους γίγνεσθαι, καὶ ταύτης μέντοι 
μέχοι τοῦ γυχτός τε ὥραν καὶ μηνὸς χαὶ ἐνιαυτοῦ δύ- 
γασϑαι γιγνώσχειν. ἕν ἕκα, πορείας τε χαὶ πλ οὔ χαὶ φυ- 
λακῆς, καὶ ὅσα ἄλλα ἢ γυχτὸς ἢ 'μηγὸς ἢ ἐνιαυτοῦ 
πράττεται, πρὸς ταῦτ᾽ ἕγειν τεχιιηρέοις χρῆσϑαι, τὰς 
ὥρας τῶν εἰρημένων διαγιγνιόσχοντας. χαὶ ταῦτα δὲ 
ῥάδια εἶναι μαϑεῖν παοά τε τιν γυχτοϑηρῶν χαὶ χυτ 
βερνητῶν καὶ ἄλλων πολλῶν οἷς ἐπιμιελὲς ταῦτα εἰδέναι. 

5. τὸ δὲ μέχρι τούτου ἀστρονομίαν μανϑάγειν, μέχρι τοῦ 
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καὶ τὰ μὴ ἐν τῇ αὑτῇ περιφορᾷ ὕντα χαὶ τοὺς πλά- 
β γητάς {τε καὶ ἀσταϑμήτους ἀστέρας γνῶναι, χαὶ τὰς 

ἀποστάσεις αὐτῶν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τὰς περιόδους χαὶ 
τὰς αἰτίας αὐτῶν ζητοῦντας χατατρίβεσϑαι, ἰσχυ φῶς 

- ἀπέτρεπεν. ὠφέλειαν μὲν γὰρ οὐδεμίαν οὐδ᾽ ἐν τού-- 
᾿ς τοῖς ἔφη ὁρᾶν" “παΐτοι οὐδὲ τούτων 7ε ἀνήκοος ἦν" ἔφη 

᾿ς δὲ χαὶ ταῦτα ἱχανὰ εἶναι κατατρίβειν ἀνθρώπου βίον 
καὶ πολλῶν καὶ ὠφελίμων ἀποκωλύειν. ὅλως δὲ τῶν 86 

᾿ οὐρανίων, ἧ ὃ ἕχαστα ὃ ϑεὸς μηχανᾶται, φροντιστὴν γέ. 
᾿ς γνεσϑαι ἀπέτρεπεν " οὔτε γὰρ εὑρετὰ ἀνϑρύποις αὐτὰ 
Ι ἐνόμιζεν εἶναι οὔτε χαρίζεσϑαι ϑεοῖς ἂν ἡγεῖτο τὸν ζη- 
τοῦντα ἃ ἐκεῖνοι σαφηνίσαι οὐκ ἐβουλήϑησαν. κιγδυ- 
γεῦσαι δ᾽ ἂν ἔφη καὶ παραφρονῆσαι τὸν ταῦτα μερι- 
μνῶντα ; οὐδὲν ἧττον ἢ “να αξαγόρας παφεφρόνησεν ὃ 

ν μέγιστον φρονήσας ἐπὶ τῷ τὰς τῶν ϑεῶν μηχανὰς ἐξη- 
γεῖσϑαι. ἐχεῖνος γὰρ λέγων μὲν τὸ αὐτὸ εἶναι πῦρ τεῦ 
καὶ ἥλιον ἠγνόει ὡς τὸ μὲν πῦρ οἱ ἄνϑρωποι ῥαδίως 
καϑορῶσιν, εἰς δὲ τὸν ἥλιον οὐ δύνανται ἀντιβὴἔπειν, 

 χαὶ ὑπὸ μὲν τοῦ ἡλίου καταλαμπόμενοι τὰ χρώματα 
μελάντερα ἔχουσιν, ὑπὸ δὲ τοῦ πυρὸς οὔ. ἠγνόει δὲ καὶ 

1 ὅτε τῶν ἐκ τῆς γῆς φυομένων. ἄνευ μὲν. ἡλίου αὐγῆς 
οὐδὲν δύναται χαλῶς αὔξεσϑαι, ὑπὸ δὲ τοῦ πυρὸς ϑερ- 
μαινόμενα πάντα ἀπόλλυται" φάσκων δὲ τὸν ἥλιον λί- 
ϑὸον διάπερον εἶναι χαὶ τοῦτο ἦγ γύόει, ὅτι λίϑος μὲν ἐν 
πυρὶ ὧν οὔτε λάμπει οὔτε πολὺν χρόνον ἀντέχει, ὃ δὲ 
ἥλιος τὸν πάντα χρόνον πάντων λαμπρότατος ὧν δια- 
μένει, ἐχέλευε δὲ χαὶ λογισμοὺς μάν ϑάγειν" καὶ τούτων 8 
δὲ δμιοίως τοῖς ἄλλοις ἐχέλευε φυλάττεσϑαι τὴν μάταιον 
πρα γματείαν, μέχρι δὲ τοῦ ὀφελίμου πώντα καὶ αὐ- 
τὸς ᾿αὐνεμνάκει πρὶ «συνδιεξήει τοῖς συνοῦσι. προέτρε- 9 
πε δὲ σφόδρα καὶ ὑγιείας ἐπιμελεῖσϑιαι τοὺς συνόντας 
παρά τὲ τῶν εἰδότων μανϑάνοντας ὅσα ἐνδέχοιτο καὶ 
ἑαυτῷ ἕ ἕχαστον προςέχοντα διὰ παντὸς τοῦ βίου τί βρῶ- 
μα ἢ τί πόμα ἢ ποῖος πόνος « συμφέροι αὐτῷ, χαὶ πῶς 
τούτοις χρώμενος ὑγιεινότατ' ἂν διάγοι. τὸν γὰρ οὕτω 
προςἔχοντα ἑαυτῷ ἔργον ἔφη εἶναι εὑρεῖν ἰατρὸν τὰ 
πρὸς ὑγίειαν συ μᾳέροντα αὐεῷ μᾶλλον διαγιγνώσκοντα 
ἑαυτοῦ. εἶ δέ τις εᾶλλον ἢ κατὰ τὴν ἀγϑρωπίνην σο-ῖο 
φίαν ὠφελεῖσϑαι βούλοιτο, συνε βοῦλονό μαγτιχῆς ἐπι- 
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μελεῖσϑαι. τὸν γὰρ εἰδότα δι᾿ ὧν οἱ τοὶ τοῖς ἀνϑ ριό-: 
ποις περὶ τῶν πραγμάτων σημαίνουσιν οὐδέποτ᾽ ἔρημον 
ἕφη γίγνεσθαι συμβουλῆς ϑεῶνγ. 

ΟΑΡΟΤΎΗΙ. 

Πεπηοπβέγῖτιν Θοογδίθπιη οδΌἑΤΔ] πιά ϊοῖο σομ θυ τιν υμἶτ- 
πἶπηθ πλοπάδοι 46 ἀδομπηομπῖο 50] εἰσηϊποιυηίο, βὲ «φαϊά αἱε ομτ- 
τοπάππν δαΐ ἔδοϊεπάτι., οοᾶτριϊ. ΑΔ οχίγοπιπμν πὲ Βεονὶβ τορ6- 
πιο ἀΥστιθηΐοντιπὶ 4886 ῬΕΙ͂ ΒΟβ σοιηπιοηϊανίοβ βαμὲ ἰγδοίᾳια. 

ΕἸ δέ τις, ὅτι “φάσκοντος αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον. ἑαυ- 
τῷ προσημαίνειν ἅ τε δέοι χαὶ ἃ μὴ δέοι ποιεῖν ὑπὸ 
τῶν διχαστῶν κατεγνώσϑη ϑάνατος. οἴεται αὐτὸν ἐλέγ- 
χέσϑαι περὶ τοῦ δαιμονίου ψευδόμεν ΟΥ, ἐνγοησάτωῳ πρῶ- 
τον μὲν ὅτι οὕτως ἤδη τότε πόῤῥω τῆς ἡλικίας ἦν ὥςτ' 
εἰ χαὶ μὴ τότε, οὐκ ἂν πολλῷ ὕστερον πλευτῆδυ τὸν 
βίον" εἶτα ὅτι τὸ μὲν ἀχϑεινότατον τοῦ βίου καὶ ἐν ᾧ 
πάντες τὴν διάν οιαν μειοῦνται ἀπέλιπεν, ἀντὶ δὲ τοῦύΞ 
του τῆς ψυχῆς τὴν ῥώμην ἐπιδειξάμενος εὔχλειαν προς- 
ἐκτήσατο, τήν τὲ δίκην πάντων ἀνθ ρώπων ἀληϑέστα- ἱ 
τα καὶ ἐλ ευϑεριώτατα καὶ δικαιότατα. εἰπὼν καὶ τὴν χα- 
τάγνωσιν τοῦ ϑανάτου πρρᾳότατα καὶ ἀνδρωδέστατα 
ἐγεγκών. διμολογεῖται γὰρ οὐδένα πώποτε τῶν μνημιο: 
γευομένων ἀνϑρώπων κάλλιον ϑάνατον ἐνεγκεῖν. ἀγάγκη 
μὲν γὰρ ἐγένετο αὐτῷ μετὰ τὴν κρίσιν τριάχοὐτα ἡ μέ- 
ρας βιῶναι διὰ τὸ 4ἤλια μὲν ἐχείνου τοῦ; μηνὸς εἴγε; 
τὸν δὲ γόμον μηδένα ἐᾶν δημοσίᾳ ἀποϑνήσχειν ἕως ἂν 
ἢ ϑεωρία ἐκ Ζήλου ἐπανέλθῃ, καὶ τὸν χφόνον τοῦ- 
τον ἅπασι τοῖς συγήϑεσι φανερὸς ἐγένετο οὐδὲν ἀλ- 
λοιότερον διαβιοὺς ἢ τὸν ἔμπροσϑεν χρόνον " καίτοι 
τὸν ἔμιπροσϑέν γὲ πάντων ἀνϑρώπων μάλιστα ἐϑαυμά- 
ζετο ἐπὶ τῷ εὐθύμως τε χαὶ εὐκόλως ζῆν. καὶ πῶς ἄν 
τις χάλλιον ἢ οὕτως ἀποθάνοι; ἢ ποῖος ἂν εἴη ϑάνα- 
τος καλλίων ἢ ὃν χάλλιστά τις ἀποθάνοι; ποῖος δ᾽ ἂν 
γένοιτο ϑάνατος εὐδαιμονέστερος τοῦ καλλίστου; ἢ ποῖος 
ϑεοφιλέστερος τοῦ εὐδαιμογνεστάτου; “Ζέξω δὲ ἀαὶ ἃ Ἔο- 

38. ἢ ὃν ἂν χάλλιστά τις ἀποϑάνοι] Ῥπάυπι 5] αἴατ. ορου- 
ἴποτδὲ ραγεουϊζαπι, εἰΐαπι ἂΡ ΠΡΥΟ τὰπὺ ομῖβδᾶπι. Αἰαπθ Βος 
Βοϊτμ ἰοοὶ υλέϊιμ 6ϑῖ.: 
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μογένους τοῦ “Ἱππονίκου ἤχουσα περὶ αὐτοῦ. ἔφη γάρ, 
ἤδη Μελήτου γεγραμμένου αὐτὸν τὴν γραφήν, αὐτὸς 
ἀχοΐων αὐτοῦ πάντα μᾶλλον ἢ περὶ τῆς δίχης διαλε- 
γομένου λέγειν αὐτῷ ὡς χρὴ σχοπεῖν ὅ,τι ἀπολογήσεται. 
τὸν δὲ τὸ μὲν πρῶτον εἰπεῖν, Οὐ γὰρ δοχῶ σοι τοῦτο 
μελετῶν διαβεβιωχέναι; ἐπεὶ δὲ αὐτὸν ἤρετο, ὅπως, εἶ-- 
πεῖν αὐτὸν ὅτι οὐδὲν ἄλλο ποιῶν διαγεγένηται ἢ δια- 
σχοπῶν μὲν τά τε δίχαια καὶ. τὰ ἄδιχα, πράττων δὲ 
τὰ δίχαια καὶ τῶν ἀδίχων ἀπεχόμενος" ἥνπερ νομίζοι 
καλλίστην μελέτην ἀπολογίας εἶναι. αὐτὸς δὲ πάλιν 5 
εἰπεῖν, Οὐχ δρᾷς, ὦ Σώχρατες, ὅτι οἱ 1ϑήνησι διχασταὶ 
πολλοὺς μὲν ἤδη μηδὲν ἀδιχοῦντας λόγῳ παραχϑέντες 
ἀπέχτειναν, πολλοὺς δὲ ἀδικοῦντας ἀπέλυσαν; “λλὰ γὴ 
τὸν Δία, φάναι αὐτόν, (ὦ ᾿Ἐρμόγενες ἤδη μου ἐπι- 
χειροῦντος φοοντίσαι τῆς πρὸς τοὺς δικαστὰς ἀπολο- 
γίας ἠναντιώϑη τὸ δαιμόνιον, καὶ αὐτὸς εἰπεῖν, Θαυ- 6 
μαστὰ λέγεις. τὸν δέ, Θαυμάζεις, φάναι, εἰ τῷ ϑεῷ 
δοχεῖ βέλτιον εἶναι ἐμὲ τελευτᾶν τὸν βίον ἤδη; οὐκ 
οἶσϑ᾽ ὅτι «μέχρι μιὲν τοῦδε τοῦ χρόνου ἐγὼ οὐδενὶ ἀν-- 
ϑρώπων ὑφείμιην ἄν οὔτε βέλτιον οὐϑὲ ἥδιον ἐμοῦ. βε- 

οβιωχέναι; ἄριστα μὲν γὰρ οἶμαι ζῆν τοὺς ἄριστα ἐπι- 
μελομένους τοῦ ὡς βελτίστους γδνδι Ὶ ἥδιστα δὲ 
τοὺς μάλιστα αἰσϑανομένους ὅτι βελτίους γίγνονται. ἃ 7 
ἐγὼ μέχοι τοῦδε τοῦ χφόνου ἠσϑανόμην ἐμαυτῷ συμ-- 
βαίνοντα καὶ τοῖς ἄλλοις ἀνϑοώποις ἐντυ) γχάνων καὶ 
πρὸς τοὺς ἄλλους παραϑεωρῶν ἐμαυτόν : οὕτω διατετέ- 
λεχα περὶ «ἐμαυτοῦ γιγνώσχων. καὶ οὐ μόνον ἐγώ, ἀλ- 
λὰ χαὶ οἵ ἐμοὶ φίλοι οὕτως ἔχοντες περὶ ἐμοῦ δια- 
τελοῦσιν ; οὐ διὰ τὸ φιλεῖν ἐμέ, καὶ γὰ οἱ τοὺς 
ἄλλους φιλοῦντες οὕτως ἂν εἶχον πρὸς τοὺς ἑαυτῶν φί- 
λους, ἀλλὰ διόπερ καὶ αὐτοὶ ἂν οἴονται ἐμοὶ συνόντες 
βᾶτιστοι γίγνεσϑαι. εἰ δὲ βιώσομαι πλείω χρύνον, ἴσως 8 
ἀναγχαῖον ἔσται. τὰ τοῦ γήρως ἐπιτελεῖσϑαι, χαὶ δρᾶν 
τε χαὶ ἀχοΐειν ἧττον, καὶ διανοεῖσϑαι χεῖρον, καὶ δυς- 
μαϑέστερον χαὶ ἐπιλησμονέστερον ἀποβαίνειν, χκαὶ ὧν 
πρότερον βελτίων ἦν, τούτων χείρω γίγνεσϑαι. ἀλλὰ ͵ 

μὴν ταῦτά γε μὴ αἰσϑανομένῳ μὲν ἀβίωτος ἂν εἴη ὃ 
6. ἄριστα ἐπιμελομένους} μάλιστα ἐπιμελομένους ϑεμπηδῖ- 

ρζις, 
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βίος, αἰσθανόμενον δὲ πῶς οὐκ ἀνάγχη χεῖοόν τε καὶ 
ἀηδέστερον ζῆν; ἀλλὰ μὴν εἴ γε ἀδίκως ἀποθανοῖμαι, 
τοῖς μὲν ἀδίχως ἐμιὲ ἀποκτείνασιν αἰσχοὺν ἂν εἴη τοῦ- 
το" εἰ γὺρ τὸ ἀδιχεῖν αἰσχούν ἐστι, πῶς οὐχ αἰσχρὸν 
χαὶ τὸ ἀδίκως δτιοῦν ποιεῖν ; ἐμοὶ δὲ τί αἰσχρὺν τὸ 
ἑτέρους μὴ δύνασϑαι περὶ ἐμοῦ τὰ δίκαια μήτε γνς-- 

10γαι μήτε ποιῆσαι; δριῆ δ᾽ ἔγωγε καὶ τὴν δόξαν τῶν 
προγεγονότων ἀνθρώπων ἐν τοῖς ἐπιγιγνομένοις οὐχ 
ὁμοίαν χαταλειπομένην τῶν τέ ἀδιχησάντων καὶ τῶν 
ἀδικηϑέν των. οἶδα δὲ ὅτι χαὶ ἐγὼ ἐπιμελείας τεύξο- 
μαι ὑπ ἀνθρώπων, χαὶ ἐὰν νῦν ἀποϑάγω, οὐχ δμοίως 
τοῖς ἐμιμὲ ἀποχτείνασιν. οἶδα γὰρ ἀεὶ μαρτυρήσεσϑαί 
μοι ὅτι ἐγὼ ἠδίκησα μὲν οὐδένα πιόποτε ἀνθρώπων 
οὐδὲ χείρω ἐποίησα, βελτίους δὲ ποιεῖν ἐπειριύμην ἀεὶ 
τοὺς ἐμιοὶ συνόντας. τοιαῦτα ἐν πρὸς ᾿Ερμογένην τε 

11διελέχϑη χαὶ πρὸς τοὺς ἄλλους. τῶν δὲ Σωχράτην 
γιγγωσκόντων οἷος ἦν οἱ ἀρετῆς ἐφιέμενοι τεάν τὲς ἔτι 
καὶ γῦν διατελοῦσι πάντων μάλιστα ποϑοῖντες ἐκεῖνον, 
ὡς ὠφελιμώτατον ὄντα. πρὸς ἀρετῆς ἐπιμέλειαν. ἐμοὶ 

μὲν δή, τοιοῦτος ὧν οἷον ἐγὼ διήγημαι, εὐσεβὴς μὲν 
οὕτως ὥςτε μηδὲν ἄνευ τῆς τῶν ̓ ϑεῶν γγιύμης ποιεῖν, 
δίχαιος δὲ ὥςτε βλάπτειν μὲν μηδὲ μικρὸν μηδῶνα, 
ὠφελεῖν δὲ τὰ μέγιστα τοὺς χϑωμένους αὐτῷ, ἐγκρα- 
τὴς δὲ ὥςτε μηδέποτε προαιρεῖσϑαι τὸ ἥδιον ἀντὶ τοῦ 
βελτίονος, φρόνμιος δὲ ὥςτε μὴ διαμαρτάνειν κρίνων 
τὰ βελτίω καὶ τὰ χείρω, μηδὲ ἄλλου πϑοςδεῖσϑαι, ἀλλ᾽ 
αὐτάρκης εἶναι. πρὸς τὴν τούτων γνῶσιν, ἱκανὸς δὲ χαὶ 
λόγῳ, εἰπεῖν τὲ χαὶ διορίσασϑιι τὰ τοιαῦτα, ἱχανὸς δὲ 
χαὶ ἄλλους δοκιμάσαι τε καὶ ἁμαρτάνοντας ἐξελέγξαι 
καὶ προτρέψασθαι ἐπ᾽ ἀρετὴν καὶ καλοκἀγαθίαν, ἐδό- 
χεὲ τοιοῦτος εἶναι οἷος ἂν εἴη ἄριστός τε ἀνὴρ καὶ εὖ- 
δαιμονέστατος. εἰ δέ τῷ μὴ ἀρέσχει ταῦτα, παραβάλ- 
λων τὸ ἄλλων ἦϑος πρὸς ταῦτα, οὕτω κρινέτω. 

ΓΟΟΒΒΙΘΕΝΏΟΜ. 

11. 8. 14. πρᾶξιν] φιλίαν. 
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